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Poprawka 12
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20 %19, zwiększenie 
udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w finalnym zużyciu energii 
do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu 
efektywności energetycznej o 20 % do 
2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20% przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony obiektów i 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw oraz związanej z tym 
ochrony miejsc pracy, zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w finalnym 
zużyciu energii do 20 % oraz osiągnięcie 
wzrostu efektywności energetycznej o 
20 % do 2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

____________________ ____________________

19 30 % w sprzyjających warunkach.

Or. de

Poprawka 13
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej 
i klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20 %, zwiększenie 
udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w finalnym zużyciu energii 
do 20 % oraz osiągnięcie wzrostu 
efektywności energetycznej o 20 % do 
2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

(6) Przyspieszenie renowacji istniejącej 
infrastruktury energetycznej i instalacji 
nowej ma istotne znaczenie dla realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej i 
klimatycznej, które obejmują pełne 
wdrożenie wewnętrznego rynku 
energetycznego, zagwarantowanie 
bezpieczeństwa dostaw, szczególnie gazu i 
ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych o 20 %, zwiększenie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
finalnym zużyciu energii do 20 %, poprzez 
połączenie regionów, które charakteryzują 
się znaczną zdolnością wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz mają 
możliwości magazynowania energii 
elektrycznej, oraz osiągnięcie wzrostu 
efektywności energetycznej o 20 % do 
2020 r. Unia musi jednocześnie 
przygotować swoją infrastrukturę do 
dalszej dekarbonizacji systemu 
energetycznego w perspektywie 
długoterminowej do roku 2050.

Or. en

Poprawka 14
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
podmiotem prawnym określonym w 
dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz w 
dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 

(7) Wewnętrzny rynek energii, choć jest 
podmiotem prawnym określonym w 
dyrektywie 2009/72/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej oraz w 
dyrektywie 2009/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 
r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
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wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje 
rozdrobniony ze względu na 
niewystarczające połączenia między 
krajowymi sieciami energetycznymi. 
Ogólnounijne, zintegrowane sieci mają 
jednak istotne znaczenie dla zapewnienia 
konkurencyjnego i sprawnie działającego 
zintegrowanego rynku promującego 
wzrost, zatrudnienie i zrównoważony 
rozwój.

wewnętrznego gazu ziemnego, pozostaje 
rozdrobniony ze względu na 
niewystarczające połączenia między 
krajowymi sieciami energetycznymi. 
Ogólnounijne, zintegrowane sieci, z 
działalnością dostawczą i produkcyjną 
skutecznie oddzieloną od operacji 
sieciowych, mają jednak istotne znaczenie 
dla zapewnienia konkurencyjnego i 
sprawnie działającego zintegrowanego 
rynku promującego wzrost, zatrudnienie 
i zrównoważony rozwój.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeci pakiet środków w sprawie liberalizacji rynku energii jest podstawą konkurencyjnego 
rynku energii w UE. W celu ułatwienia wdrażania trzeciego pakietu energetycznego i 
zbliżenia się do realizacji rzeczywiście zliberalizowanego rynku energii w UE, niezbędne jest, 
by za pośrednictwem wytycznych dla TEN-E zapewnić wdrożenie rzeczywistego rozdziału 
własnościowego produkcji i dostaw.

Poprawka 415
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W komunikacie Komisji pt. „Polityka 
energetyczna UE: stosunki z partnerami 
spoza UE” podkreślono potrzebę ujęcia 
przez Unię kwestii zachęcania do rozwoju 
infrastruktury energetycznej w ramach 
stosunków zewnętrznych z myślą o 
wspieraniu rozwoju społeczno-
gospodarczego poza granicami Unii. Unia 
powinna ułatwiać realizację projektów 
infrastrukturalnych łączących unijne sieci 
energetyczne z sieciami państw trzecich,
szczególnie w państwach sąsiadujących, a 
także w państwach, z którymi Unię łączy 
szczególna współpraca w dziedzinie 
energetyki.

(10) W komunikacie Komisji pt. „Polityka 
energetyczna UE: stosunki z partnerami 
spoza UE” podkreślono potrzebę ujęcia 
przez Unię kwestii zachęcania do rozwoju 
infrastruktury energetycznej w ramach 
stosunków zewnętrznych z myślą o 
wspieraniu rozwoju społeczno-
gospodarczego poza granicami Unii. W 
ramach polityki zewnętrznej Unia powinna
jednak wspierać przede wszystkim 
projekty w zakresie infrastruktury 
energetycznej w krajach trzecich, które 
przyczyniają się do zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw Unii.
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Or. de

Poprawka 16
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ze względu na pilną potrzebę rozwoju 
infrastruktury energetycznej uproszczeniu 
procedur przyznawania pozwoleń musi 
towarzyszyć jednoznaczny termin na 
wydanie przez właściwe organy decyzji w 
sprawie realizacji projektu. Termin taki 
powinien skłaniać do sprawniejszego 
określenia i obsługi procedur i w żadnym 
wypadku nie powinien odbiegać od
wymagających norm dotyczących ochrony 
środowiska i udziału społeczeństwa.

(24) Ze względu na pilną potrzebę rozwoju 
infrastruktury energetycznej uproszczeniu 
procedur przyznawania pozwoleń musi 
towarzyszyć jednoznaczny termin na 
wydanie przez właściwe organy decyzji w 
sprawie realizacji projektu. Termin taki 
powinien umożliwiać sprawniejsze 
określenie i sprawniejszą obsługę
procedur. Nie powinien on prowadzić do 
naruszania wymagających norm 
dotyczących ochrony środowiska i udziału 
społeczeństwa ani służyć wspieraniu 
energii jądrowej przez szybszy przesył 
energii elektrycznej wytwarzanej z 
użyciem technologii jądrowej.

Or. de

Poprawka 17
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Na coraz bardziej zintegrowanym 
wewnętrznym rynku energii konieczne są 
jednoznaczne i przejrzyste zasady 
transgranicznej alokacji kosztów w celu 
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę 
transgraniczną. Rada Europejska z dnia 4 
lutego 2011 r. przypomniała o znaczeniu 
promowania atrakcyjnych dla inwestycji w 

(27) Na coraz bardziej zintegrowanym 
wewnętrznym rynku energii konieczne są 
jednoznaczne i przejrzyste zasady 
transgranicznej alokacji kosztów w celu 
przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę 
transgraniczną z korzyścią dla 
europejskich przedsiębiorstw, w tym 
zwłaszcza MŚP, dla których wysokie ceny 



AM\900974PL.doc 7/14 PE488.056v01-00

PL

sieci ram regulacyjnych, o poziomach taryf 
zgodnych z potrzebami w zakresie 
finansowania i odpowiedniej alokacji 
kosztów na potrzeby inwestycji 
transgranicznych, przy jednoczesnym 
stymulowaniu konkurencji i 
konkurencyjności, zwłaszcza w przemyśle 
europejskim i z uwzględnieniem skutków 
dla konsumentów.

energii mogą stać się poważną trudnością, 
a także z korzyścią dla europejskich 
konsumentów. Rada Europejska z dnia 4 
lutego 2011 r. przypomniała o znaczeniu 
promowania atrakcyjnych dla inwestycji w 
sieci ram regulacyjnych, o poziomach taryf 
zgodnych z potrzebami w zakresie 
finansowania i odpowiedniej alokacji 
kosztów na potrzeby inwestycji 
transgranicznych, przy jednoczesnym 
stymulowaniu konkurencji i 
konkurencyjności, zwłaszcza w przemyśle 
europejskim i w MŚP, oraz z 
uwzględnieniem skutków dla 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 18
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) projekt wykazuje ekonomiczną, 
społeczną i ekologiczną zasadność; oraz

b) projekt wykazuje ekonomiczną, 
społeczną i ekologiczną zasadność oraz nie 
wywoła negatywnych skutków dla 
przystępności cen energii dla 
konsumentów, ani zakłóceń uczciwej 
konkurencji między podmiotami 
rynkowymi; oraz

Or. en

Poprawka 19
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, przebiegając
bezpośrednio przez granicę jednego lub 
większej liczby państw członkowskich lub 
poprzez usytuowanie na terytorium jednego 
państwa członkowskiego przy 
jednoczesnych istotnych skutkach 
transgranicznych określonych w pkt 1 
załącznika IV;

c) projekt dotyczy przynajmniej dwóch 
państw członkowskich, gdyż przebiega
bezpośrednio przez granicę jednego lub 
większej liczby państw członkowskich lub 
jest usytuowany na terytorium jednego 
państwa członkowskiego przy 
jednoczesnych istotnych skutkach 
transgranicznych określonych w pkt 1 
załącznika IV, lub ma na celu połączenie 
oddalonych wysp i regionów z centralnymi 
obszarami Unii;

Or. el

Poprawka 20
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– interoperacyjność i bezpieczna 
eksploatacja systemu;

– interoperacyjność, bezpieczna 
eksploatacja systemu i bezpieczeństwo 
dostaw;

Or. en

Poprawka 21
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– interoperacyjność i bezpieczna 
eksploatacja systemu;

– bezpieczeństwo dostaw, m.in. dzięki 
interoperacyjności oraz bezpiecznej i 
niezawodnej eksploatacji systemu;

Or. el
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Poprawka 22
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– funkcjonowanie rynku i obsługa klienta; – funkcjonowanie rynku i obsługa klienta, 
zwłaszcza w odniesieniu do gospodarstw 
domowych;

Or. en

Poprawka 23
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c) – tiret piąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– funkcjonowanie rynku i obsługa klienta; – funkcjonowanie rynku i obsługa klienta,
zwłaszcza w odniesieniu do gospodarstw 
domowych i MŚP;

Or. en

Poprawka 24
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego z 
proponowanych projektów, aby spełnić 

4. Przy szeregowaniu projektów 
przyczyniających się do realizacji tego 
samego priorytetu należy zwrócić należną 
uwagę na pilność każdego z 
proponowanych projektów, aby spełnić 
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cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę użytkowników objętych skutkami 
projektu, roczne zużycie energii oraz 
udział energii pochodzącej z zasobów 
niedyspozycyjnych na obszarze 
zajmowanym przez tych użytkowników.

cele polityki energetycznej w odniesieniu 
do integracji rynku i konkurencji, 
stabilności i bezpieczeństwa dostaw, liczby 
państw członkowskich, na które ma wpływ 
każdy projekt, oraz na jego 
komplementarność z innymi 
proponowanymi projektami. W przypadku 
projektów należących do kategorii 
określonych w pkt 1 lit. e) załącznika II 
należną uwagę należy dodatkowo zwrócić 
na liczbę i sytuację użytkowników 
objętych skutkami projektu, zwłaszcza 
gospodarstw domowych, oraz roczne 
zużycie energii oraz udział energii 
pochodzącej z zasobów niedyspozycyjnych 
na obszarze zajmowanym przez tych 
użytkowników.

Or. en

Poprawka 25
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, gdy dochodzi do 
istotnych trudności w realizacji projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja może wyznaczyć 
europejskiego koordynatora na okres do 
jednego roku z możliwością dwukrotnego 
przedłużenia.

1. W przypadku, gdy dochodzi do 
istotnych trudności w realizacji projektu 
będącego przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, Komisja może – po 
uzgodnieniu z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi – wyznaczyć 
europejskiego koordynatora na okres do 
jednego roku z możliwością dwukrotnego 
przedłużenia.

Or. el

Poprawka 26
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizatorzy projektu dodatkowo 
publikują odpowiednie informacje przy 
pomocy innych środków informacyjnych, 
do których opinia publiczna ma swobodny 
dostęp.

Organizatorzy projektu dodatkowo 
publikują odpowiednie informacje przy 
pomocy innych środków informacyjnych, 
do których opinia publiczna ma swobodny 
i łatwy dostęp.

Or. en

Poprawka 27
Sandra Kalniete, Roberts Zīle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1i 4 załącznika 
II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

Projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, należące do kategorii 
określonych w pkt 2 załącznika II, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego 
Unii w formie dotacji na badania i 
instrumentów finansowych zgodnie z 
przepisami [rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego 
instrument „Łącząc Europę”], jeżeli są 
realizowane w częściach sektora 
infrastruktury gazowej, w których 
odnoszące się do rozdziału sieci 
postanowienia dyrektywy 2009/73/WE 
dotyczącej wspólnych zasad wewnętrznego 
rynku gazu ziemnego zostały wdrożone, 
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również w tych państwach członkowskich, 
w których mają w tym względzie 
zastosowanie odstępstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest wdrożenie trzeciego pakietu środków w sprawie liberalizacji rynku energii, 
zwłaszcza w odniesieniu do rynku gazu, a także dopilnowanie oddzielenia działalności 
produkcyjnej i dostawczej oraz rozdziału istniejących sieci monopolistycznych. Realizację 
tego celu można ułatwić, wprowadzają warunek wstępny, zgodnie z którym do finansowego 
wsparcia Unii kwalifikują się tylko te gazowe projekty będące przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, które realizowane są w sektorach infrastruktury gazowej w państwach 
członkowskich, w których wdrożony został skuteczny rozdział własnościowy.

Poprawka 28
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”].

1. Projekty będące przedmiotem 
wspólnego zainteresowania, należące do 
kategorii określonych w pkt 1, 2 i 4 
załącznika II, kwalifikują się do wsparcia 
finansowego Unii w formie dotacji na 
badania i instrumentów finansowych 
zgodnie z przepisami [rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc 
Europę”], przy czym głównym źródłem 
finansowania będzie finansowanie 
prywatne lub finansowanie przez 
zainteresowane podmioty gospodarcze.

Or. en

Poprawka 29
Olle Schmidt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu 
połączenia międzysystemowego państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
ewolucji cen energii, jak również liczby 
przypadków awarii systemu sieciowego, 
ich przyczyn i związanych z nimi kosztów 
ekonomicznych;

c) w odniesieniu do sektorów energii 
elektrycznej i gazu: ewolucji poziomu 
połączenia międzysystemowego państw 
członkowskich i odpowiadającej mu 
ewolucji cen energii, ponoszonych przez 
konsumentów i europejskich 
przedsiębiorców, zwłaszcza MŚP, jak 
również liczby przypadków awarii systemu 
sieciowego, ich przyczyn i związanych z 
nimi kosztów ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 30
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 – część 1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

(3) Elektroenergetyczne połączenia 
międzysystemowe północ-południe w 
Europie Środkowo-Wschodniej i 
Południowo-Wschodniej: połączenia 
międzysystemowe i linie wewnętrzne na 
kierunkach północ-południe i wschód-
zachód mające zapewnić pełne wdrożenie 
rynku wewnętrznego i integrację energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.

Połączenia systemów 
elektroenergetycznych oddalonych wysp z 
kontynentem, mające zapewnić pełne 
wdrożenie rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej, zwiększenie stopnia 
penetracji odnawialnych źródeł energii i 
umożliwienia przesyłu energii ze źródeł 
odnawialnych na kontynent.

Or. el
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Poprawka 31
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konkurencji, pod względem pozycji 
rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

a) konkurencji, pod względem pozycji 
rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej, zwłaszcza 
wpływającej na gospodarstwa domowe,
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 32
Sandra Kalniete

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 5 – punkt 7 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) konkurencji, pod względem pozycji 
rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej pomiędzy 
poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

a) konkurencji, pod względem pozycji 
rynkowej poszczególnych operatorów i 
konwergencji cenowej, zwłaszcza 
wpływającej na gospodarstwa domowe,
pomiędzy poszczególnymi państwami 
członkowskimi;

Or. en


