
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniającej dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych 

połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z dnia 18 grudnia 2009 r.) 

Strona 39, motyw 19 dwa ostatnie zdania: 

zamiast: „(…) Komisja może więc uczestniczyć w zapewnianiu wyższego stopnia spójności w stosowaniu środków 
naprawczych, przyjmując opinie w sprawie projektów środków proponowanych przez krajowe organy 
regulacyjne. Aby wykorzystać fachową wiedzę krajowych organów regulacyjnych o analizie rynkowej, 
przed przyjęciem decyzji lub opinii Komisja powinna konsultować się z BEREC.”, 

powinno być: „(…) Komisja może więc uczestniczyć w zapewnianiu wyższego stopnia spójności w stosowaniu środków 
naprawczych, przyjmując zalecenia w sprawie projektów środków proponowanych przez krajowe organy 
regulacyjne. Aby wykorzystać fachową wiedzę krajowych organów regulacyjnych o analizie rynkowej, 
przed przyjęciem decyzji lub zaleceń Komisja powinna konsultować się z BEREC.”. 

Strona 42, motyw 47 przypis 2: 

zamiast: „( 2 ) Zalecenie Komisji z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie odnośnych rynków produktów i usług sektora 
łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej 
(Dz.U. L 114 z 8.5.2003, s. 45).”, 

powinno być: „( 2 ) Zalecenie Komisji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie właściwych rynków produktów i usług 
w sektorze łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności 
elektronicznej (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 65).”. 

Strona 44, motyw 66: 

zamiast: „(66) Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie określonych w załączniku I warunków dostępu do telewizji cyfrowej i usług radio
wych do zmian rynkowych i technologicznych. Dotyczy to także minimalnego wykazu pozycji 
w załączniku II, które muszą zostać podane do wiadomości publicznej, aby spełniony został 
wymóg przejrzystości.”, 

powinno być: „(66) Komisja powinna zostać uprawniona do przyjmowania środków wykonawczych mających na celu 
dostosowanie określonych w załączniku I do dyrektywy 2002/19/WE (dyrektywa o dostępie) 
warunków dostępu do telewizji cyfrowej i usług radiowych do zmian rynkowych i technologicznych. 
Dotyczy to także minimalnego wykazu pozycji w załączniku II do dyrektywy 2002/19/WE (dyrek
tywa o dostępie), które muszą zostać podane do wiadomości publicznej, aby spełniony został 
wymóg przejrzystości.”. 

Strona 47, art. 1 pkt 3 lit. b): 

zamiast: „b) dodaje się ustępy w brzmieniu: 

»3a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5 krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za 
regulację rynku ex ante lub rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami zgodnie z art. 20 lub 
21 niniejszej dyrektywy działają niezależnie i nie występują o instrukcje do żadnego innego podmiotu 
ani nie przyjmują takich instrukcji w związku z wykonywaniem tych zadań, przydzielonych im na 
podstawie prawa krajowego wdrażającego prawo wspólnotowe. Nie wyklucza to nadzoru zgodnie 
z krajowym prawem konstytucyjnym. Decyzje krajowych organów regulacyjnych mogą zostać zawie
szone lub uchylone wyłącznie przez organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby odwołanie szefów krajowych organów regulacyjnych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub, …«;”, 

powinno być: „b) dodaje się ustępy w brzmieniu: 

»3a. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 4 i 5 krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za 
regulację rynku ex ante lub rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami zgodnie z art. 20 lub 
21 niniejszej dyrektywy działają niezależnie i nie występują o instrukcje do żadnego innego podmiotu 
ani nie przyjmują takich instrukcji w związku z wykonywaniem tych zadań, przydzielonych im na 
podstawie prawa krajowego wdrażającego prawo wspólnotowe. Nie wyklucza to nadzoru zgodnie 
z krajowym prawem konstytucyjnym. Decyzje krajowych organów regulacyjnych mogą zostać zawie
szone lub uchylone wyłącznie przez organy odwoławcze ustanowione zgodnie z art. 4. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby odwołanie szefów krajowych organów regulacyjnych, o których 
mowa w akapicie pierwszym, lub, …«;”.
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Strona 58, art. 1 pkt 23, nowy art. 21 ust. 3 akapit pierwszy: 

zamiast: „3. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy umożliwiające właściwym krajowym organom regu
lacyjnym wspólne odstąpienie od rozstrzygnięcia sporu, w przypadku gdy inne mechanizmy, w tym 
mediacja, mogące lepiej i w odpowiednim czasie przyczynić się do rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z prze
pisami art. 8.”, 

powinno być: „3. Państwa członkowskie mogą przyjąć przepisy umożliwiające właściwym krajowym organom regu
lacyjnym wspólne odstąpienie od rozstrzygnięcia sporu, w przypadku gdy istnieją inne mechanizmy, 
w tym mediacja, mogące lepiej i w odpowiednim czasie przyczynić się do rozstrzygnięcia sporu, zgodnie 
z przepisami art. 8.”. 

Strona 60, art. 2 pkt 8 lit. a), nowy art. 12 ust. 1 lit. a): 

zamiast: „»a) przyznania osobom trzecim dostępu do określonych elementów lub urządzeń sieciowych, w tym 
dostępu do nieaktywnych elementów sieciowych lub uwolnionego dostępu do pętli lokalnej, między 
innymi w celu umożliwienia selekcji lub preselekcji dostawcy lub oferty odsprzedaży linii abonen
ckiej;«;”, 

powinno być: „»a) przyznania osobom trzecim dostępu do określonych elementów lub urządzeń sieciowych, w tym 
dostępu do nieaktywnych elementów sieciowych lub uwolnionego dostępu do pętli lokalnej, między 
innymi w celu umożliwienia selekcji lub preselekcji dostawcy lub ofert odsprzedaży linii abonen
ckiej;«;”. 

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 
zmieniającej dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami 
łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 
2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie 

przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 337 z dnia 18 grudnia 2009 r.) 

Strona 29, art. 2 pkt 2 lit. c): 

zamiast: „c) dodaje się literę w brzmieniu: 

»h) ‘naruszenie danych osobowych’ oznacza (…)«;”, 

powinno być: „c) dodaje się literę w brzmieniu: 

»i) ‘naruszenie danych osobowych’ oznacza (…)«;”.
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