
27.10.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  L 292/51  

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r.  
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania protokołu z Kioto po 

2012 r.  

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 268 z dnia 15 października 2015 r.)  

1. Strona 3, art. 1 pkt 1 – art. 73a ust. 3 lit. b); strona 4, art. 1 pkt 2 – art. 73c ust. 1 lit. b):  

zamiast:   „b)  umarzania jednostek zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 525/2013;”, 

powinno być:   „b)  wycofania jednostek zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 525/2013;”.  

2. Strona 3, art. 1 pkt 2 – art. 73b ust. 1:  

zamiast:  „1. Przed dokonaniem transakcji umarzania zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 

Parlamentu Europejskiego i Rady (*), centralny administrator:”,  

powinno być:  „1. Przed dokonaniem transakcji wycofania zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (*), centralny administrator:”.  

3. Strona 3, art. 1 pkt 2 – art. 73b ust. 3 lit. b):  

zamiast:   „b)  umarzania pewnej liczby jednostek AAU zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 

równej liczbie jednostek rocznych limitów emisji przekazanych na rachunek usunięcia uprawnień 

w ramach ESD zgodnie z art. 31 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, odpowiadającej ilości emisji 

gazów cieplarnianych wpisanej na rachunku zgodności w ramach ESD zgodnie z art. 77 niniejszego 

rozporządzenia;”,  

powinno być:   „b)  wycofania pewnej liczby jednostek AAU zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 

równej liczbie jednostek rocznych limitów emisji przekazanych na rachunek usunięcia uprawnień 

w ramach ESD zgodnie z art. 31 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, odpowiadającej ilości emisji 

gazów cieplarnianych wpisanej na rachunku zgodności w ramach ESD zgodnie z art. 77 niniejszego 

rozporządzenia;”.  

4. Strona 4, art. 1 pkt 2 – art. 73e tytuł:  

zamiast:   „Umarzanie jednostek”, 

powinno być:   „Wycofywanie jednostek”.  

5. Strona 4, art. 1 pkt 2 – art. 73e akapit pierwszy:  

zamiast:  „W zakresie, w jakim emisje objęte dyrektywą 2003/87/WE przekraczają liczbę przyznanych Unii uprawnień 

do emisji określoną zgodnie z decyzją w sprawie ratyfikacji, centralny administrator umarza jednostki 

AAU z unijnego rachunku rezerwy nadwyżki z poprzedniego okresu.”,  

powinno być:  „W zakresie, w jakim emisje objęte dyrektywą 2003/87/WE przekraczają liczbę przyznanych Unii 

uprawnień do emisji określoną zgodnie z decyzją w sprawie ratyfikacji, centralny administrator 

wycofuje jednostki AAU z unijnego rachunku rezerwy nadwyżki z poprzedniego okresu.”.   
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