
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2014/234/UE z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniającej 
decyzję wykonawczą 2011/344/UE w sprawie przyznania Portugalii pomocy finansowej Unii 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125 z dnia 26 kwietnia 2014 r.) 

1.  Strona 77, motyw 15: 

zamiast: „(15) Rząd Portugalii wprowadził nową opłatę dla podmiotów gospodarczych w sektorze energe
tycznym, która musi być ściśle monitorowana, by uniknąć sytuacji, w której odbijałaby się ona 
na cenach dla odbiorców końcowych. Środki zmniejszające rentę ekonomiczną i mające na celu 
wyeliminowanie do 2020 r. długu taryfowego związanego z energią oraz zagwarantowanie 
trwałości systemu wydają się niewystarczające. Rząd przedstawi konkretne środki, aby stawić 
czoło nadmiernyej rencie ekonomicznej i dalej zmniejszyć koszty energii dla gospodarki.”, 

powinno być: „(15) Rząd Portugalii wprowadził nową opłatę dla podmiotów gospodarczych w sektorze energe
tycznym, która musi być ściśle monitorowana, by uniknąć sytuacji, w której odbijałaby się ona 
na cenach dla odbiorców końcowych. Rząd przedstawi konkretne środki, aby stawić czoło 
nadmiernej rencie ekonomicznej i dalej zmniejszyć koszty energii dla gospodarki.”. 

2.  Strona 77, motyw 16, zdanie drugie i trzecie: 

zamiast:  „Po dokonaniu prezentacji dotyczącej ustaleniu ważności projektów dotyczących infrastruktury 
spodziewanaa jest jasna, długoterminowa wizja systemu transportowego przed końcem dwunastego 
przeglądu.W międzyczasie zatwierdzono ramy prawne dla organu regulacyjnego transportu (AMT).”, 

powinno być:  „Po dokonaniu prezentacji dotyczącej ustalenia ważności projektów dotyczących infrastruktury 
spodziewana jest jasna, długoterminowa wizja systemu transportowego przed końcem dwunastego 
przeglądu. W międzyczasie zatwierdzono w marcu 2014 r. ramy prawne dla organu regulacyjnego 
transportu (AMT).”. 

3.  Strona 82, przypis do art. 1 pkt 2 lit. gg): 

zamiast:  „(*)  Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca 
usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).”, 

powinno być:  „(*)  Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22).”.  
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