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(Akty ustawodawcze) 

DECYZJE 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1359/2013/UE 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu 
aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 192 ust. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 10 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2003/87/WE ( 3 ) nie precyzuje, w jaki sposób 
wolumen uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, 
które mają zostać sprzedane na aukcji, ma być rozłożony 
w okresie rozliczeniowym. 

(2) Dla celów pewności prawnej i przewidywalności 
rynkowej należy sprecyzować, że w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania rynku, Komisja może, 
w wyjątkowych przypadkach, dostosować harmonogram 
aukcji zgodnie z art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE. 

(3) Należy zatem zmienić dyrektywę 2003/87/WE, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 10 ust. 4 akapit pierwszy dyrektywy 2003/87/WE dodaje 
się następujące zdania: 

„Jeżeli ocena skutków dla poszczególnych sektorów prze
mysłu wskazuje, że nie należy spodziewać się znaczącego 
wpływu na sektory lub podsektory narażone na wysokie 
ryzyko ucieczki emisji, Komisja może, w wyjątkowych przy
padkach, dostosować harmonogram okresu, o którym mowa 
w art. 13 ust. 1, rozpoczynającego się 1 stycznia 2013 r. 
w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
rynku. Komisja dokonuje tylko jednego dostosowania tego 
typu na maksymalną liczbę 900 milionów uprawnień.”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r. 

W imieniu Parlamentu 
Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

L. LINKEVIČIUS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. C 11 z 15.1.2013, s. 87. 
( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. 

(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 16 grudnia 2013 r. 

( 3 ) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrek
tywę Rady 96/61/WE (Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32).
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