
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji 
gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, 

mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylającego decyzję nr 280/2004/WE 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 z dnia 18 czerwca 2013 r.) 

1.  Strona 19, art. 3 pkt 13: 

zamiast:  „13)  »rejestr krajowy« oznacza rejestr w formie standaryzowanej elektronicznej bazy danych, który 
zawiera dane dotyczące wydawania, posiadania, przekazywania, nabywania, anulowania, 
umarzania, przeniesienia, zastąpienia lub zmiany daty wygaśnięcia – stosownie do przypadku – 
jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER;”, 

powinno być:  „13)  »rejestr krajowy« oznacza rejestr w formie standaryzowanej elektronicznej bazy danych, który 
zawiera dane dotyczące wydawania, posiadania, przekazywania, nabywania, anulowania, 
wycofania, przeniesienia, zastąpienia lub zmiany daty wygaśnięcia – stosownie do przypadku – 
jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER;”. 

2.  Strona 21, art. 7 ust. 1 lit. g): 

zamiast:  „g)  informacje z ich krajowego rejestru dotyczące wydawania, nabywania, posiadania, przekazywania, 
anulowania, umarzania i przeniesienia jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER 
w odniesieniu do roku X-1;”, 

powinno być:  „g)  informacje z ich krajowego rejestru dotyczące wydawania, nabywania, posiadania, przekazywania, 
anulowania, wycofania i przeniesienia jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER w odniesieniu 
do roku X-1;”. 

3.  Strona 23, art. 10 ust. 1: 

zamiast:  „1. Unia i państwa członkowskie tworzą i utrzymują rejestry w celu dokładnego rozliczania 
wydawania, posiadania, przekazywania, nabywania, anulowania, umarzania, przeniesienia, zastąpienia 
lub zmiany daty wygaśnięcia – stosownie do przypadku – AAU, RMU, ERU, CER, tCER oraz lCER. 
Państwa członkowskie mogą również wykorzystywać te rejestry do celów dokładnego rozliczenia 
jednostek, o których mowa w art. 11a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE.”, 

powinno być:  „1. Unia i państwa członkowskie tworzą i utrzymują rejestry w celu dokładnego rozliczania 
wydawania, posiadania, przekazywania, nabywania, anulowania, wycofania, przeniesienia, zastąpienia 
lub zmiany daty wygaśnięcia – stosownie do przypadku – AAU, RMU, ERU, CER, tCER oraz lCER. 
Państwa członkowskie mogą również wykorzystywać te rejestry do celów dokładnego rozliczenia 
jednostek, o których mowa w art. 11a ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE.”. 

4.  Strona 23, art. 11: 

zamiast:  „Artykuł 11 

Umarzanie jednostek na podstawie protokołu z Kioto 

1. Państwa członkowskie, po zakończeniu przeglądu swoich krajowych wykazów prowadzonych na 
podstawie protokołu z Kioto w odniesieniu do każdego roku pierwszego okresu rozliczeniowego 
wynikającego z protokołu z Kioto, w tym również po rozstrzygnięciu wszelkich kwestii związanych 
z wdrażaniem, umarzają znajdujące się w rejestrze jednostki AAU, RMU, ERU, CER, tCER oraz lCER 
równoważne swoim emisjom netto w ciągu tego roku. 

2. W odniesieniu do ostatniego roku pierwszego okresu rozliczeniowego wynikającego z protokołu 
z Kioto państwa członkowskie umarzają znajdujące się w rejestrze jednostki przed końcem 
dodatkowego okresu na wypełnienie zobowiązań określonego w decyzji 11/CMP.1 Konferencji Stron 
UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto.”, 
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powinno być:  „Artykuł 11 

Wycofanie jednostek na podstawie protokołu z Kioto 

1. Państwa członkowskie, po zakończeniu przeglądu swoich krajowych wykazów prowadzonych na 
podstawie protokołu z Kioto w odniesieniu do każdego roku pierwszego okresu rozliczeniowego 
wynikającego z protokołu z Kioto, w tym również po rozstrzygnięciu wszelkich kwestii związanych 
z wdrażaniem, wycofują znajdujące się w rejestrze jednostki AAU, RMU, ERU, CER, tCER oraz lCER 
równoważne swoim emisjom netto w ciągu tego roku. 

2. W odniesieniu do ostatniego roku pierwszego okresu rozliczeniowego wynikającego z protokołu 
z Kioto państwa członkowskie wycofują znajdujące się w rejestrze jednostki przed końcem 
dodatkowego okresu na wypełnienie zobowiązań określonego w decyzji 11/CMP.1 Konferencji Stron 
UNFCCC służącej jako spotkanie stron protokołu z Kioto.”. 

5.  Strona 28, art. 23 lit. f): 

zamiast:  „f)  sprawozdawczości w odniesieniu do umarzania jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER oraz lCER 
po dodatkowym okresie, o którym mowa w pkt 14 decyzji 13/CMP.1, na wypełnienie zobowiązań 
zgodnie z art. 3 ust. 1 protokołu z Kioto.”, 

powinno być:  „f)  sprawozdawczości w odniesieniu do wycofania jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER oraz lCER 
po dodatkowym okresie, o którym mowa w pkt 14 decyzji 13/CMP.1, na wypełnienie zobowiązań 
zgodnie z art. 3 ust. 1 protokołu z Kioto.”.  
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