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12.12.2018 B8-0561/1 

Poprawka  1 

Michał Boni 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że zdaniem 

Komisji zasady uzupełniające będą 

prawnie wiążące dla każdego podmiotu 

gospodarczego przetwarzającego 

informacje osobowe, który otrzymuje dane 

osobowe przekazane z UE na podstawie 

decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień 

ochrony, a zatem jest zobowiązany do 

przestrzegania tych zasad oraz wszelkich 

powiązanych praw i obowiązków, a 

ponadto zasady te będą egzekwowane 

przez Komisję Ochrony Informacji 

Osobowych i japońskie sądy; mając na 

uwadze, że niektórzy japońscy eksperci 

kwestionują wiążący charakter zasad 

uzupełniających; 

M. mając na uwadze, że zasady 

uzupełniające będą prawnie wiążące dla 

każdego podmiotu gospodarczego 

przetwarzającego informacje osobowe, 

który otrzymuje dane osobowe przekazane 

z UE na podstawie decyzji stwierdzającej 

odpowiedni stopień ochrony, a zatem jest 

zobowiązany do przestrzegania tych zasad 

oraz wszelkich powiązanych praw i 

obowiązków, a ponadto zasady te będą 

egzekwowane przez Komisję Ochrony 

Informacji Osobowych i japońskie sądy; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Poprawka  2 

Michał Boni 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. zauważa, że w art. 1 projektu 

decyzji wykonawczej nie zdefiniowano 

wystarczająco materialnego zakresu 

uznania systemów ochrony danych za 

równoważne, jako że z zakresu ustawy o 

ochronie informacji osobowych 

wyłączono kilka kategorii działalności 

gospodarczej i przetwarzania; wzywa 

Komisję, by przedstawiła dalsze, 

szczegółowe wyjaśnienia dotyczące 

wpływu takich wyłączeń na dane osobowe 

przekazywane z UE do Japonii oraz by 

jednoznacznie określiła w art. 1 projektu 

decyzji wykonawczej, które przypadki 

przekazywania danych osobowych z UE są 

objęte decyzją stwierdzającą odpowiedni 

stopień ochrony, i wskazała, że w 

przypadku przekazywania danych 

osobowych przetwarzanych ręcznie zakres 

ten musi obejmować operacje 

przetwarzania, jeżeli dane te są następnie 

przetwarzane elektronicznie w Japonii; 

7. zauważa, że kategorie działalności 

gospodarczej i przetwarzania, które 

wyłączono z zakresu ustawy o ochronie 

informacji osobowych, jednoznacznie 

wyłączono z zakresu decyzji o 

stwierdzeniu odpowiedniego poziomu 

ochrony; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Poprawka  3 

Michał Boni 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. z niepokojem zauważa, że w 

odróżnieniu od prawa UE ani ustawa o 

ochronie informacji osobowych, ani 

wytyczne Komisji Ochrony Informacji 

Osobowych nie zawierają przepisów 

dotyczących zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji i profilowania, a 

tylko niektóre przepisy sektorowe odnoszą 

się do tej kwestii, co nie zapewnia 

całościowych ogólnych ram prawnych 

dających materialną, solidną ochronę przed 

zautomatyzowanym podejmowaniem 

decyzji i profilowaniem; wzywa Komisję, 

by wskazała, jak problem ten rozwiązano 

w japońskich przepisach o ochronie 

danych, by zapewnić równoważny poziom 

ochrony; uważa, że sprawa ta nabiera 

szczególnego znaczenia w świetle 

niedawnych afer dotyczących 

profilowania przez Facebook i Cambridge 

Analytica; 

17. z niepokojem zauważa, że w 

odróżnieniu od prawa UE ani ustawa o 

ochronie informacji osobowych, ani 

wytyczne Komisji Ochrony Informacji 

Osobowych nie zawierają przepisów 

dotyczących zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji i profilowania, a 

tylko niektóre przepisy sektorowe odnoszą 

się do tej kwestii, co nie zapewnia 

całościowych ogólnych ram prawnych 

dających materialną, solidną ochronę przed 

zautomatyzowanym podejmowaniem 

decyzji i profilowaniem; przypomina 

jednak, że te przepisy sektorowe dotyczą 

branż, w których tego rodzaju 

przetwarzanie ma ogromne znaczenie w 

związku z przekazywaniem danych na 

skalę międzynarodową, np. sektora 

finansowego; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Poprawka  4 

Michał Boni 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

19. uważa, że w przypadku wtórnego 

przekazywania danych połączenie 

przepisów ustawy o ochronie informacji 

osobowych i zasad uzupełniających 

zapewniłoby co prawda wyższy poziom 

ochrony niż w systemie APEC CBPR, ale 
w rozwiązaniu zapisanym w zasadach 

uzupełniających, wprowadzającym wymóg 

uzyskania uprzedniej zgody unijnych 

podmiotów danych na wtórne 

przekazywanie danych osobom trzecim w 

obcym kraju, brakuje pewnych istotnych 

elementów umożliwiającym podmiotom 

danych wyrażenie zgody, ponieważ nie 

zdefiniowano jednoznacznie zakresu 

„informacji o okolicznościach 

towarzyszących przekazaniu, niezbędnych 

[podmiotowi danych] do podjęcia decyzji o 

wyrażeniu zgody”, zgodnie z art. 13 

RODO, ponieważ nie wiadomo np., czy 

obejmują one informację o państwie 

trzecim, do którego dane są wtórnie 

przekazywane; zauważa również, że w 

projekcie decyzji wykonawczej nie 

wyjaśniono, jakie są konsekwencje 

niewyrażenia przez podmiot danych zgody 

na wtórne przekazywanie jego danych 

osobowych; 

19. zwraca się do Komisji, by 

wyjaśniła, czy w przypadku wtórnego 

przekazywania danych w rozwiązaniu 

zapisanym w zasadach uzupełniających, 

wprowadzającym wymóg uzyskania 

uprzedniej zgody unijnych podmiotów 

danych na wtórne przekazywanie danych 

osobom trzecim w obcym kraju, brakuje 

pewnych istotnych elementów 

umożliwiającym podmiotom danych 

wyrażenie zgody, ponieważ nie 

zdefiniowano jednoznacznie zakresu 

„informacji o okolicznościach 

towarzyszących przekazaniu, niezbędnych 

[podmiotowi danych] do podjęcia decyzji o 

wyrażeniu zgody”, zgodnie z art. 13 

RODO, gdyż nie wiadomo np., czy 

obejmują one informację o państwie 

trzecim, do którego dane są wtórnie 

przekazywane; zwraca się do Komisji, by 

wyjaśniła ponadto konsekwencje 

niewyrażenia przez podmiot danych zgody 

na wtórne przekazywanie jego danych 

osobowych; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Poprawka  5 

Michał Boni 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. zauważa, że zgodnie z japońską 

ustawą o ochronie informacji osobowych 

będących w posiadaniu organów 

administracji podmioty gospodarcze mogą 

również przekazywać dane organom 

ścigania na zasadzie „dobrowolności”; 

zwraca uwagę, że podobnej sytuacji nie 

przewiduje RODO ani dyrektywa 

policyjna, i wyraża zaniepokojenie, że taki 

stan faktyczny może nie spełniać wymogu 

poziomu „merytorycznie równoważnego” z 

RODO; 

23. zauważa, że zgodnie z japońską 

ustawą o ochronie informacji osobowych 

będących w posiadaniu organów 

administracji podmioty gospodarcze mogą 

również przekazywać dane organom 

ścigania na zasadzie „dobrowolności”; 

zwraca uwagę, że podobnej sytuacji nie 

przewiduje RODO ani dyrektywa 

policyjna, i zwraca się do Komisji, by 

oceniła, czy taki stan faktyczny spełnia 

wymóg poziomu „merytorycznie 

równoważnego” z RODO; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Poprawka  6 

Michał Boni 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0561/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

24. zna doniesienia medialne na temat 

japońskiej Dyrekcji ds. SIGINT, „która 

zatrudnia około 1 700 osób i z co najmniej 

sześciu obiektów przez całą dobę 

podsłuchuje rozmowy telefoniczne oraz 

monitoruje e-maile i inne wiadomości”1; 

wyraża zaniepokojenie faktem, że o tym 

elemencie masowej inwigilacji nawet nie 

wspomniano w projekcie decyzji 

wykonawczej; wzywa Komisję, by 

dostarczyła dodatkowe informacje na temat 

masowej inwigilacji w Japonii; wyraża 

poważne zaniepokojenie, że ta masowa 

inwigilacja nie spełnia kryteriów 

określonych przez Trybunał 

Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie 

Schremsa (sprawa C-362/14); 

24. zna doniesienia medialne na temat 

japońskiej Dyrekcji ds. SIGINT, „która 

zatrudnia około 1 700 osób i z co najmniej 

sześciu obiektów przez całą dobę 

podsłuchuje rozmowy telefoniczne oraz 

monitoruje e-maile i inne wiadomości”1, a 

jest agencją wywiadu japońskich sił 

zbrojnych, której głównym zadaniem jest 

monitorowanie m.in. komunikacji 

radiowej i satelitarnej wrogich sił 
zbrojnych; wyraża obawy w związku z 

faktem, że o tym elemencie masowej 

inwigilacji nawet nie wspomniano w 

projekcie decyzji wykonawczej; wzywa 

Komisję, by dostarczyła dodatkowe 

informacje na temat masowej inwigilacji w 

Japonii; zauważa jednak, że rząd japoński 

wykluczył wszelkie formy masowego i 

nieselektywnego gromadzenia danych 

osobowych przetwarzanych przez podmiot 

gospodarczy po ich przekazaniu, a także 

dostęp do tych danych; 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency” (Nieznana historia 

sekretnej japońskiej agencji szpiegowskiej), 

The Intercept, 19 maja 2018 r., 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, „The Untold Story of Japan’s 

Secret Spy Agency” (Nieznana historia 

sekretnej japońskiej agencji szpiegowskiej), 

The Intercept, 19 maja 2018 r., 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 
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