
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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