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_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W przypadku nałożenia kar na 
europejską partię polityczną lub 
europejską fundację polityczną na 
podstawie procedury weryfikacji Urząd 
uwzględnia zasadę ne bis in idem, aby 
uniknąć dwukrotnego nałożenia kary za 
to samo naruszenie – na szczeblu 
krajowym w następstwie decyzji organu 
nadzorczego i na szczeblu UE w 
następstwie procedury weryfikacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Z uwagi na fakt, że nowa procedura 
jest uruchamiana decyzją właściwego 
organu nadzorczego ds. ochrony danych, 

(6) Z uwagi na fakt, że nowa procedura 
jest uruchamiana decyzją właściwego 
organu nadzorczego ds. ochrony danych, 
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europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna powinny mieć 
możliwość zwrócenia się o przegląd kary, 
jeżeli decyzja organu nadzorczego zostanie 
uchylona lub środek odwoławczy od tej 
decyzji okaże się skuteczny.

europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna powinny mieć 
możliwość złożenia wyjaśnień przed 
wydaniem tej decyzji oraz zwrócenia się o 
przegląd kary, jeżeli decyzja organu 
nadzorczego zostanie uchylona lub środek 
odwoławczy od tej decyzji okaże się 
skuteczny.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
Artykuł 10a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli Urząd dowiaduje się o decyzji 
organu nadzorczego, w rozumieniu art. 4 
pkt 21 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67917, 
stwierdzającej, że osoba fizyczna lub 
prawna naruszyła obowiązujące przepisy 
o ochronie danych osobowych i jeżeli 
z decyzji wynika lub istnieją uzasadnione 
powody, by sądzić, że dane naruszenie 
wiąże się z działalnością polityczną 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej 
w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, Urząd przekazuje sprawę 
komitetowi niezależnych wybitnych 
osobistości ustanowionemu w art. 11. 
Komitet wydaje opinię, czy dana 
europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna świadomie 
wywierała wpływ lub usiłowała wywrzeć 
wpływ na wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego poprzez skorzystanie 
z naruszenia przepisów. Urząd zwraca się 
o opinię bez zbędnej zwłoki i nie później 
niż 1 miesiąc po wydaniu decyzji przez 
organ nadzorczy. Komitet wydaje opinię 
w krótkim, rozsądnym terminie 
wyznaczonym przez Urząd.

1. Europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna nie 
wywiera lub nie usiłuje wywrzeć wpływu 
na wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, korzystając z naruszenia 
przez osobę fizyczną lub prawną 
obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych. Niniejszy ustęp ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 
organ nadzorczy państwa członkowskiego 
w rozumieniu art. 4 pkt 21 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/67917 ustalił naruszenie 
obowiązujących przepisów o ochronie 
danych w drodze w drodze decyzji 
podlegającej wykonaniu.

2. Jeżeli Urząd dowie się, że podjęto 
czynności, o których mowa w ust. 1, i 



PE635.380/ 3

PL

otrzyma powiadomienie o podlegającej 
wykonaniu decyzji organu nadzorczego, o 
której mowa w ust. 1, przekazuje sprawę 
komitetowi niezależnych wybitnych 
osobistości ustanowionemu w art. 11 bez 
zbędnej zwłoki i nie później niż trzy 
miesiące po otrzymaniu powiadomienia. 
Komitet wydaje opinię, czy dana 
europejska partia polityczna lub 
europejska fundacja polityczna naruszyła 
przepisy ust. 1, w krótkim, rozsądnym 
terminie wyznaczonym przez Urząd.
Uwzględniając opinię komitetu, Urząd 
podejmuje decyzję w sprawie nałożenia 
kar finansowych na daną europejską 
partię polityczną lub europejską fundację 
polityczną zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. a). 
Decyzja Urzędu jest odpowiednio 
uzasadniona, w szczególności pod 
względem opinii komitetu, i niezwłocznie 
podaje się ją do wiadomości publicznej.

_________________ _________________

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 
2016, s. 1).

17 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), Dz.U. L 119 z 4.5. 
2016, s. 1).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a
 Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
 Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) jeżeli zgodnie z art. 10a komitet 
wydaje opinię potwierdzającą, że dana 
europejska partia polityczna lub europejska 
fundacja polityczna świadomie wywarła 
wpływ lub usiłowała wywrzeć wpływ na 

(vii) jeżeli dana europejska partia 
polityczna lub europejska fundacja 
polityczna dopuściła się naruszenia art. 
10a akapit pierwszy.”;
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wynik wyborów do Parlamentu 
Europejskiego poprzez skorzystanie 
z naruszenia stosownych przepisów 
o ochronie danych osobowych.”;

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014
Artykuł 27 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli decyzja organu nadzorczego, 
o której mowa w art. 10a, zostaje uchylona 
lub środek odwoławczy od takiej decyzji 
okazuje się skuteczny, Urząd, na wniosek 
danej europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej, dokonuje 
przeglądu wszelkich kar nałożonych 
zgodnie z ust. 2 lit. a) ppkt (vii).

7. Jeżeli decyzja krajowego organu 
nadzorczego, o której mowa w art. 10a, 
zostaje ostatecznie uchylona lub środek 
odwoławczy od takiej decyzji okazuje się 
skuteczny i jest ostateczny, Urząd, na 
wniosek danej europejskiej partii 
politycznej lub europejskiej fundacji 
politycznej, dokonuje przeglądu wszelkich 
kar nałożonych zgodnie z ust. 2 lit. a) ppkt 
(vii).


