
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/401 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013 ustanawiające rejestr Unii 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą 
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
96/61/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  System rejestrów zapewnia prawidłowe księgowanie transakcji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE, protokołem z Kioto i decyzją nr 406/2009/WE. 

(2)  W stosownych przypadkach i tak długo jak to konieczne, aby chronić integralność środowiskową EU ETS, 
operatorzy lotniczy i inni operatorzy objęci EU ETS nie mogą korzystać z uprawnień wydanych przez państwo 
członkowskie, które powiadomiło Radę Europejską o swoim zamiarze wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). W świetle negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50 TUE i zgodnie 
z art. 12 ust. 3-a dyrektywy 2003/87/WE Komisja powinna regularnie oceniać, czy zezwalać na korzystanie 
z tych uprawnień przez państwo członkowskie, w którym zobowiązania operatorów statków powietrznych 
i innych operatorów wygasają, w szczególności w sytuacjach, w których prawo Unii nie przestanie jeszcze mieć 
zastosowania w tym państwie członkowskim, lub gdy w wystarczającym stopniu zagwarantowano, że do 
umorzenia uprawnień w sposób prawnie wiążący dojdzie, zanim Traktaty przestaną mieć zastosowanie. 

(3)  Projekt umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („umowa o wystąpieniu”) uzgodniony na szczeblu negocjatorów 
w dniu 14 listopada 2018 r. ustanawia okres przejściowy i zapewnia wypełnianie przez operatorów ze Zjedno
czonego Królestwa obowiązków określonych w dyrektywie 2003/87/WE w zakresie ich emisji w 2019 i 2020 r. 
Po wejściu w życie umowy o wystąpieniu nie będzie już konieczności ograniczania możliwości korzystania 
z uprawnień wydanych przez przedmiotowe państwo członkowskie w odnośnych latach. 

(4)  Należy zatem zaprzestać oznaczania uprawnień do emisji od dnia następującego po dniu, w którym obie strony 
przedłożą instrumenty ratyfikacyjne umowy o wystąpieniu Sekretarzowi Generalnemu Rady. 

(5) Należy wprowadzić odpowiednie środki techniczne w celu zagwarantowania skuteczności niniejszego rozporzą
dzenia w chwili jego wejścia w życie. 
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(1) Dz.U. L 275 z 25.10.2003, s. 32. 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 389/2013 w art. 41 ust. 4 dodaje się tekst w brzmieniu: 

„4. Od dnia następującego po dniu, w którym złożone zostaną oba instrumenty ratyfikacyjne umowy 
o wystąpieniu, uprawnień utworzonych na rok 2019 i 2020 nie oznacza się przy pomocy kodu kraju 
w przypadkach, gdy postanowienia umowy o wystąpieniu tego państwa członkowskiego z Unii Europejskiej 
nakładają na nie obowiązek przestrzegania przepisów dyrektywy 2003/87/WE w odniesieniu do emisji powstałych 
w tych latach.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2018 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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