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Ochrona danych osobowych przetwarzanych
przez instytucje i organy unijne

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów w tej dziedzinie oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych (GDPR) Komisja Europejska przedstawiła w 2016 r. wniosek w sprawie przetwarzania danych
osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Negocjacje z Radą doprowadziły do
wypracowania kompromisowego tekstu, który ma zostać poddany pod głosowanie w pierwszym czytaniu na
wrześniowej sesji plenarnej.

Kontekst
Ochrona danych jest prawem podstawowym zapisanym zarówno w unijnym prawie pierwotnym, jak i
wtórnym, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Instytucje i organy UE nie są zwolnione
z wymogów w zakresie ochrony danych, ale na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 podlegają
szczególnym przepisom, które ten nowy wniosek ma zaktualizować. Instytucje UE przetwarzają dane
osobowe w swojej codziennej działalności (potencjalnie dotyczy to pracowników UE lub ekspertów
zarejestrowanych w unijnych bazach danych), w związku z czym w odniesieniu do prawa do ochrony
danych należy dążyć do zapewnienia ochrony indywidualnych lub publicznych interesów (np. dostępu do
dokumentów, przejrzystości). Przyjęte w 2017 r. sprawozdanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
(EIOD), niezależnego organu odpowiedzialnego za monitorowanie i zadania doradcze ustanowionego w
2001 r., potwierdza pozytywną tendencję wśród organów UE pod względem zapewniania zgodności z tymi
przepisami. Ponadto w deklaracji nr 21 w Traktacie z Lizbony uznano konieczność wprowadzenia
szczegółowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w dziedzinie współpracy sądowej i
policyjnej, na wzór dyrektywy w sprawie egzekwowania prawa, opowiadając się za zmianą przepisów w
celu zapewnienia spójnego podejścia również w tych dziedzinach.

Wniosek Komisji Europejskiej
W styczniu 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie przeglądu rozporządzenia z 2001 r. Nowe przepisy
mają na celu zapewnienie takiego samego poziomu ochrony danych w instytucjach UE co ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (np. poprzez wzmocnienie obowiązków w zakresie przejrzystości oraz
środków zaradczych lub sankcji), przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego przepływu danych
osobowych między państwami członkowskimi i instytucjami oraz między samymi instytucjami. Kontrolę
przestrzegania przepisów przez instytucje powierza się EIOD, którego uprawnienia i rola zostały
wzmocnione.

Wstępne stanowisko Parlamentu Europejskiego
W październiku 2017 r. Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) przyjęła sprawozdanie uzupełniające
wniosek w sprawie zmian mających na celu w szczególności ujednolicenie systemu ochrony danych w
odniesieniu do wszystkich organów UE, w tym danych operacyjnych przetwarzanych w dziedzinie
współpracy sądowej i policyjnej (np. przez Eurojust, Europol, Prokuraturę Europejską) oraz wprowadzenie
obostrzeń dla wewnętrznych przepisów ograniczających wykonywanie praw przez osoby, których dane
dotyczą.

Porozumienie międzyinstytucjonalne
W maju 2018 r. współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie, zatwierdzone w lipcu przez komisję
LIBE, które obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Parlament we wrześniu 2018 r. Kompromis zawiera
nowy rozdział dotyczący danych operacyjnych przetwarzanych przez organy UE wykonujące czynności w
obszarze egzekwowania prawa, bez uszczerbku dla obowiązujących je szczegółowych norm ochrony
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danych. Należy również uwzględnić kwestię poufności łączności elektronicznej, będącej przedmiotem
odrębnego wniosku.
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