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Dotyczy: Tura kontroli ustawodawczej poświęcona rozporządzeniu (UE) 2018/1807 o 
swobodnym przepływie danych nieosobowych

Kwestie praktyczne

Na wniosek swoich koordynatorów komisja IMCO organizuje 6 listopada 2019 r. turę kontroli 
ustawodawczej dotyczącą statusu wdrożenia rozporządzenia o swobodnym przepływie danych 
nieosobowych1.

Pierre Chastanet, kierownik działu ds. chmury obliczeniowej i oprogramowania w DG CNECT, 
wystąpi przed członkami komisji IMCO, a następnie odbędzie się debata z udziałem zebranych.

Ogólne informacje na temat rozporządzenia

Nadrzędnym celem rozporządzenia o swobodnym przepływie danych nieosobowych było 
wykorzystanie potencjału unijnego rynku danych dzięki stworzeniu bardziej konkurencyjnego 
i zintegrowanego wewnętrznego rynku usług przechowywania danych i innych usług 
przetwarzania danych. Centralnym elementem tego aktu jest zakaz środków dotyczących 
lokalizacji danych. Oznacza to, że rządy lub administracje państw członkowskich nie mogą 

1 Rozporządzenie (UE) 2018/1807 w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii 
Europejskiej.
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ustanawiać żadnych wymogów dotyczących umieszczania danych na określonym terytorium w 
Unii, chyba że jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego. 

Ponadto zgodnie z tymi przepisami właściwym organom nie można odmówić dostępu do 
danych, powołując się na to, że dane te są przechowywane lub przetwarzane w innym państwie 
członkowskim. W rozporządzeniu zachęca się również dostawców usług przetwarzania danych 
do opracowania kodeksów postępowania na poziomie UE zawierających najlepsze praktyki dla 
użytkowników profesjonalnych zmieniających dostawców systemów przechowywania danych.

Więcej informacji na temat koncepcji rozporządzenia i poszczególnych etapów procesu 
legislacyjnego można znaleźć w briefingu EPRS ze stycznia 2019 r.

Przedmiot tury kontroli ustawodawczej

Celem tury kontroli ustawodawczej jest kontrola Komisji pod kątem wdrożenia rozporządzenia 
o swobodnym przepływie danych nieosobowych, które zaczęło obowiązywać 28 maja 2019 r. 
Prawdopodobnie Komisja złoży komisji sprawozdanie obejmujące kilka aspektów:

1. Stan wdrożenia rozporządzenia w państwach członkowskich

2. Wskazówki dotyczące rozporządzenia wydane przez Komisję 29 maja 2019 r.

3. Stan prac nad kodeksami postępowania dotyczącymi przenoszenia danych

1. Stan wdrożenia rozporządzenia w państwach członkowskich
Rozporządzenie o swobodnym przepływie danych nieosobowych weszło w życie w 
listopadzie 2018 r. i zaczęło obowiązywać 28 maja 2019 r. Od tego dnia państwa 
członkowskie nie mogą ustanawiać żadnych wymogów dotyczących umieszczania danych 
na określonym terytorium w Unii, chyba że jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa 
publicznego. Państwa członkowskie muszą uchylić do maja 2021 r. wszelkie istniejące 
wymogi dotyczące lokalizacji danych lub uzasadnić, dlaczego tego nie uczyniły. Komisja 
jest zobowiązana opublikować sprawozdanie z wykonania rozporządzenia do listopada 2022 
r.

Przedstawiciel Komisji może poinformować o częstości stosowania wymogów dotyczących 
lokalizacji danych w rok po wejściu w życie rozporządzenia oraz przedstawić ewentualne 
wyzwania związane z wdrażaniem przepisów.

2. Wskazówki dotyczące rozporządzenia wydane przez Komisję 29 maja 2019 r.
Wymóg opracowania wskazówek, które Komisja opublikowała 29 maja 2019 r. 
(COM(2019)250 final), prawodawcy określili w art. 8 ust. 3 rozporządzenia. W ustępie tym 
zobowiązano Komisję do opublikowania wskazówek na temat wzajemnych powiązań 
rozporządzenia o swobodnym przepływie danych nieosobowych i ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), „w szczególności w odniesieniu do zbiorów 
danych obejmujących zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe”.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/COM-2019-250-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
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Wskazówki Komisji dotyczą w szczególności:

 zakresów stosowania rozporządzenia o swobodnym przepływie danych 
nieosobowych i RODO oraz sposobu postępowania w przypadku mieszanych 
zbiorów danych, w tym zbiorów danych, w których dane osobowe i nieosobowe są 
ze sobą „nierozerwalnie związane”;

 różnych, lecz wzajemnie się uzupełniających podejść do swobodnego przepływu oraz 
do zakazu stosowania wymogów dotyczących lokalizacji danych na mocy obu 
rozporządzeń;

 pojęcia przenoszenia danych w rozumieniu rozporządzenia o swobodnym przepływie 
danych nieosobowych oraz innych wymogów w zakresie samoregulacji określonych 
w obu rozporządzeniach.

Przedstawiciel Komisji może wyjaśnić wskazówki dotyczące mieszanych zbiorów danych i 
przedstawić inne kwestie ujęte we wskazówkach. 

3. Kodeksy postępowania dotyczące przenoszenia danych
W art. 6 rozporządzenia o swobodnym przepływie danych nieosobowych zobowiązano 
Komisję, by zachęciła dostawców usług przetwarzania danych do opracowania kodeksów 
postępowania na poziomie UE zawierających najlepsze praktyki dla użytkowników 
profesjonalnych zmieniających dostawców systemów przechowywania danych. Kodeksy te 
mają zostać opracowane do 29 listopada 2019 r. i wdrożone do 29 maja 2020 r.

Przedstawiciel Komisji może omówić stan prac nad kodeksami postępowania na poziomie 
UE i przedstawić informacje dotyczące kolejnych etapów procesu.


