
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 8 listopada 2013 r. 

zmieniająca decyzję 2006/944/WE w celu włączenia poziomu emisji przyznanego Republice 
Chorwacji w ramach protokołu z Kioto 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 7489) 

(2013/644/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szcze
gólności jego art. 50, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji Komisji 2006/944/WE ( 1 ) określono poziomy 
emisji w roku referencyjnym dla Unii i jej państw człon
kowskich na pięcioletni okres w ramach pierwszego 
okresu rozliczeniowego na podstawie protokołu z Kioto. 
Poziomy emisji określone w załączniku do wspomnianej 
decyzji zostały ustanowione po zakończeniu weryfikacji 
przeprowadzonych zgodnie z art. 8 Protokołu z Kioto do 
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu. 

(2) Weryfikacja poziomu emisji Chorwacji w roku referen
cyjnym została zakończona w dniu 26 sierpnia 2009 r. 
W sprawozdaniu z weryfikacji wyrażono wątpliwość co 
do możliwości wdrożenia w odniesieniu do ilości przy
dzielonej Chorwacji. Dnia 8 lutego 2012 r. Komitet ds. 
Zgodności z Protokołem z Kioto stwierdził, że wątpli
wość dotycząca wdrożenia została rozstrzygnięta, 
następnie ustalono ostateczne wartości poziomu emisji 
dla Chorwacji. 

(3) Z uwagi na przystąpienie Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. załącznik do decyzji 
2006/944/WE powinien również obejmować poziom 
emisji przyznany Chorwacji w ramach protokołu z Kioto. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2006/944/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2006/944/WE po pozycji dotyczącej 
Estonii dodaje się pozycję w brzmieniu: 

„Chorwacja 148 778 503” 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Connie HEDEGAARD 

Członek Komisji
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( 1 ) Decyzja Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalająca 
odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej 
państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji 
Rady 2002/358/WE (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, s. 87).
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