
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 662/2014 z dnia 
15 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 w odniesieniu do technicznego 
wykonania Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 

klimatu 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189 z dnia 27 czerwca 2014 r.) 

Strona 158, art. 1 pkt 2 lit a) – dotyczy art. 10 ust. 1 akapit drugi tiret drugie: 

zamiast:  „—  rozliczają wydawanie, posiadanie, przekazywanie, nabywanie, anulowanie, umarzanie, zastąpienie lub 
zmianę daty wygaśnięcia – stosownie do przypadku – jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER 
znajdujących się w ich rejestrach w odniesieniu do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu 
z Kioto,”, 

powinno być:  „—  rozliczają wydawanie, posiadanie, przekazywanie, nabywanie, anulowanie, wycofanie, zastąpienie lub 
zmianę daty wygaśnięcia – stosownie do przypadku – jednostek AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER 
znajdujących się w ich rejestrach w odniesieniu do drugiego okresu rozliczeniowego protokołu 
z Kioto,”. 

Strona 159, art. 1 pkt 3 – dotyczy art. 11 ust. 3: 

zamiast:  „3. Na końcu drugiego okresu rozliczeniowego na mocy protokołu z Kioto oraz zgodnie z decyzją 
1/CMP.8 lub innymi stosownymi decyzjami organów UNFCCC lub protokołu z Kioto, a także umową 
o wspólnej realizacji zobowiązań, Unia i każde z państw członkowskich umarzają znajdujące się w ich 
rejestrach jednostki AAU, RMU, ERU, CER, tCER lub lCER odpowiadające emisjom gazów cieplarnianych 
według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze objętym przyznanymi Unii lub tym państwom 
uprawnieniami do emisji.”, 

powinno być:  „3. Na końcu drugiego okresu rozliczeniowego na mocy protokołu z Kioto oraz zgodnie z decyzją 
1/CMP.8 lub innymi stosownymi decyzjami organów UNFCCC lub protokołu z Kioto, a także umową 
o wspólnej realizacji zobowiązań, Unia i każde z państw członkowskich wycofują znajdujące się w ich 
rejestrach jednostki AAU, RMU, ERU, CER, tCER lub lCER odpowiadające emisjom gazów cieplarnianych 
według ich źródeł oraz usuwania przez pochłaniacze objętym przyznanymi Unii lub tym państwom 
uprawnieniami do emisji.”.  
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