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Swobodny przepływ danych nieosobowych w
UE
W 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ram swobodnego
przepływu danych nieosobowych w całej UE. Wniosek przedstawiono jako jeden z kluczowych działań w
śródokresowym przeglądzie strategii jednolitego rynku treści cyfrowych. Parlament Europejski zagłosuje nad
tekstem uzgodnionym w drodze rozmów trójstronnych podczas pierwszego październikowego posiedzenia
plenarnego.

Kontekst
Aby jak najlepiej wykorzystać gospodarkę danych i osiągnąć jednolity rynek cyfrowy w coraz bardziej
połączonym świecie, konieczne jest umożliwienie transgranicznego przepływu danych w UE. Zgodnie z
analizą przeprowadzoną przez Komisję wiele państw członkowskich nadal ogranicza pod względem
geograficznym umiejscowienie i przetwarzanie danych, np. danych odnoszących się do sektora
finansowego, dokumentów przedsiębiorstw, rachunkowości i podatków oraz danych telekomunikacyjnych
i rządowych. Ogranicza to przedsiębiorstwom wybór, jako że mogą one nie być w stanie wybrać
najodpowiedniejszej lokalizacji swych danych. Szacuje się jednak, że niższe koszty usług transmisji danych,
większa elastyczność przedsiębiorstw i większa pewność prawa mogą zaowocować wzrostem unijnego PKB
nawet o 8 mld EUR rocznie. Ponadto według Komisji zniesienie ograniczeń lokalizacji danych jest
najważniejszym czynnikiem umożliwiającym uwolnienie pełnego potencjału ekonomicznego gospodarki
danych i wzrost do 739 mld EUR w 2020 r., co oznacza podwojenie jej wartości do 4% PKB.

Wniosek Komisji Europejskiej

W dniu 13 września 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie rozporządzenia mającego na celu usunięcie
przeszkód dla swobodnego przepływu danych nieosobowych w całej UE, z naciskiem na usunięcie
ograniczeń geograficznych dotyczących lokalizacji i przetwarzania danych. Ponadto we wniosku proponuje
się samoregulację, aby ułatwić klientom zmianę dostawców usług w chmurze oraz uniknąć efektu blokady.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 4 czerwca 2018 r. Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) przyjęła
sprawozdanie, a także mandat do prowadzenia negocjacji z Radą. W rozmach trójstronnych, po zaledwie
dwóch spotkaniach, w dniu 19 czerwca osiągnięto porozumienie, które IMCO poparła następnie w dniu 12
lipca 2018 r.
W uzgodnionym tekście wprowadzono zasadę umożliwiającą umieszczanie i przetwarzanie danych
nieosobowych w dowolnym miejscu w UE bez nieuzasadnionych ograniczeń. Przewidziano wyjątki
podyktowane względami bezpieczeństwa publicznego. Zniesiono wymogi dotyczące lokalizacji danych,
zapewniając przy tym, że właściwe organy będą mogły uzyskać dostęp do danych w celu przeprowadzenia
kontroli regulacyjnej. Aby ułatwić właściwym organom dostęp do danych, w każdym państwie
członkowskim zostanie utworzony pojedynczy punkt kontaktowy, który będzie utrzymywać kontakty z
punktami kontaktowymi innych państw członkowskich oraz z Komisją. Rozporządzenie ma objąć tylko dane
nieosobowe, ponieważ dane osobowe są już chronione na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO). Dane nieosobowe definiuje się jako dane inne niż dane osobowe, tj. dane nieodnoszące
się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, w tym dane zanonimizowane i dane typu
maszyna-maszyna. Na mocy porozumienia Komisja opublikuje w terminie sześciu miesięcy wytyczne
odnośnie do mieszanych zestawów danych (tj. zestawów danych złożonych z danych osobowych i
nieosobowych). Rozporządzenie ułatwi również zmianę dostawców usług w chmurze dzięki opracowaniu
w ramach samoregulacji kodeksów postępowania zawierających warunki, w oparciu o które użytkownicy
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mogą przenosić dane poza środowiskiem informatycznym. Parlament zagłosuje nad ostatecznie tekstem
rozporządzenia podczas pierwszego październikowego posiedzenia plenarnego.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2017/0228(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: IMCO Sprawozdawczyni
komisji opiniodawczej: Anna Maria Corazza Bildt (EPP,
Szwecja). Więcej informacji można znaleźć w briefingu z cyklu
„EU Legislation in Progress” [Opracowywanie prawa UE].
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