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POPRAWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rynku 

Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 

pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Łańcuchy wartości danych złożone 

są z różnych działań w zakresie danych: 

tworzenia i gromadzenia danych; agregacji 

i organizacji danych; przechowywania 

i przetwarzania danych; analizy danych, 

obrotu danymi i dystrybucji danych; 

wykorzystywania i ponownego 

wykorzystywania danych. Skuteczne 

i wydajne funkcjonowanie 

przechowywania i innego rodzaju 

przetwarzania danych stanowi 

podstawowy element budowy każdego 

łańcucha wartości danych. Osiągnięcie 

takiego skutecznego i wydajnego 

funkcjonowania oraz rozwój gospodarki 

opartej na danych w Unii utrudniają jednak 

w szczególności dwa rodzaje przeszkód 

w mobilności danych i tworzeniu rynku 

wewnętrznego. 

(2) Łańcuchy wartości danych złożone 

są z różnych działań w zakresie danych: 

tworzenia i gromadzenia danych; agregacji 

i organizacji danych; przetwarzania; 

analizy danych, obrotu danymi 

i dystrybucji danych; wykorzystywania 

i ponownego wykorzystywania danych. 

Skuteczne i wydajne funkcjonowanie 

przetwarzania stanowi podstawowy 

element budowy każdego łańcucha 

wartości danych. Osiągnięcie takiego 

skutecznego i wydajnego funkcjonowania 

oraz rozwój gospodarki opartej na danych 

w Unii utrudniają jednak w szczególności 

dwa rodzaje przeszkód w mobilności 

danych i tworzeniu rynku wewnętrznego. 

Uzasadnienie 

Definicja „przetwarzania” dodana do art. 3 zawiera w sobie „przechowywanie danych”. 

Niniejsza poprawka odnosi się do całego tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało wprowadzenia 

odpowiednich zmian. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Zgodnie z Traktatem 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

swoboda przedsiębiorczości i swoboda 

świadczenia usług mają zastosowanie do 

usług przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania danych. Świadczenie takich 

usług jest jednak utrudnione, a czasem 

nawet niemożliwe ze względu na pewne 

wymogi krajowe dotyczące lokalizacji 

danych na określonym terytorium. 

(3) Zgodnie z art. 26, 49–55 i 56–62 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) swoboda 

przedsiębiorczości i swoboda świadczenia 

usług mają zastosowanie do usług 

przetwarzania, w tym przenoszenia 

danych. Świadczenie takich usług jest 

jednak utrudnione, a czasem nawet 

niemożliwe ze względu na pewne wymogi 

krajowe dotyczące lokalizacji danych na 

określonym terytorium. 

Uzasadnienie 

W art. 6 określono techniczne aspekty przenoszenia danych. Projekt rozporządzenia nie 

zawiera ani definicji prawa do przenoszenia danych, ani definicji samego przenoszenia 

danych. Aby zatem można było przedłożyć art. 6, należy potwierdzić usługowy charakter 

przenoszenia danych, które w związku z tym zostanie objęte traktatową swobodą świadczenia 

usług. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Połączenie tych przeszkód 

powoduje brak konkurencji między 

europejskimi dostawcami usług w 

chmurze, różne problemy z uzależnieniem 

od jednego dostawcy („vendor lock-in”) 

oraz poważny brak mobilności danych. 

Podobnie polityka dotycząca lokalizacji 

danych znacznie ogranicza zdolność 

przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych 

do ułatwiania współpracy między firmami, 

uczelniami oraz innymi organizacjami 

badawczymi i pobudzania ich własnych 

innowacji. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Podobnie jak przedsiębiorstwa i 

konsumenci, również publiczne organy i 

podmioty państw członkowskich powinny 

skorzystać na większej swobodzie w 

zakresie wyboru dostawców usług 

opartych na danych, bardziej 

konkurencyjnych cenach i 

sprawniejszemu świadczeniu usług na 

rzecz obywateli. Ze względu na dużą ilość 

danych przetwarzanych przez organy i 

podmioty publiczne powinny one świecić 

przykładem, korzystając z usług w 

zakresie danych w Unii w odniesieniu do 

danych nieosobowych, oraz powstrzymać 

się od stosowania nieuzasadnionych 

ograniczeń dotyczących lokalizacji 

danych, gdy korzystają z usług 

związanych z danymi oferowanych przez 

podmioty prywatne. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/679 państwa członkowskie nie mogą 

ograniczać ani zakazywać swobodnego 

przepływu danych osobowych w Unii 

z powodów odnoszących się do ochrony 

osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 

się tę samą zasadę swobodnego przepływu 

w Unii w odniesieniu do danych 

nieosobowych, z wyjątkiem sytuacji, 

w których ograniczenie lub zakaz byłyby 

uzasadnione ze względów bezpieczeństwa. 

(10) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 

2016/679 państwa członkowskie nie mogą 

ograniczać ani zakazywać swobodnego 

przepływu danych osobowych w Unii 

z powodów odnoszących się do ochrony 

osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych. 

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 

się tę samą zasadę swobodnego przepływu 

w Unii w odniesieniu do danych 

nieosobowych, z wyjątkiem sytuacji, 

w których ograniczenie lub zakaz byłyby 

uzasadnione ze względów bezpieczeństwa. 

Rozporządzenie (UE) 2016/679 oraz 
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niniejsze rozporządzenie stanowią spójny 

zbiór przepisów, które obejmują swobodny 

przepływ różnych rodzajów danych. 

Dlatego rozporządzenie (UE) 2016/679 

powinno być stosowane do części zbioru 

złożonej z danych osobowych, a niniejsze 

rozporządzenie powinno być stosowane do 

części zbioru złożonej z danych 

nieosobowych. Jeżeli dane nieosobowe i 

osobowe są nierozerwalnie powiązane, 

niniejsze rozporządzenie powinno być 

stosowane bez uszczerbku dla przepisów 

rozporządzenia (UE) 2016/679. Ponadto 

rozporządzenie nie nakłada ani 

obowiązku rozdzielania mieszanych 

zbiorów danych, ani obowiązku 

oddzielnego przechowywania różnych 

rodzajów danych. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Niniejsze rozporządzenie nie 

powinno zatem obniżać poziomu ochrony 

przysługującej osobom fizycznym na mocy 

rozporządzenia (UE) 2016/679 i 

jednocześnie przedsiębiorstwa nie 

powinny mieć trudności z jego 

przestrzeganiem, a zwłaszcza nie powinno 

ono stać na przeszkodzie rozwojowi start-

upów i MŚP.  Komisja na swojej stronie 

internetowej powinna dostarczyć 

przedsiębiorstwom jasnych wytycznych na 

temat prawnego traktowania mieszanych 

zbiorów danych wraz z informacjami na 

temat możliwości rozdzielania mieszanych 

zbiorów danych. Komisja powinna ocenić 

zastosowanie niniejszego rozporządzenia 

do mieszanych zbiorów danych i w razie 

potrzeby zaproponować dalsze zalecenia w 

ramach jego przeglądu. 

 



 

AD\1150879PL.docx 7/23 PE613.537v02-00 

 PL 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Wymogi dotyczące lokalizacji 

danych stanowią niewątpliwą przeszkodę 

dla swobodnego świadczenia usług 

przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania danych w obrębie Unii oraz 

dla rozwoju rynku wewnętrznego. Powinny 

one zatem zostać zasadniczo zakazane, 

chyba że są uzasadnione względami 

bezpieczeństwa publicznego w rozumieniu 

prawa Unii, w szczególności art. 52 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, i zgodne z zasadą 

proporcjonalności, zapisaną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. W celu 

wprowadzenia w życie zasady swobodnego 

przepływu danych nieosobowych przez 

granice, zapewnienia szybkiego zniesienia 

istniejących wymogów dotyczących 

lokalizacji danych oraz umożliwienia, do 

celów operacyjnych, przechowywania lub 

innego rodzaju przetwarzania danych 

w wielu lokalizacjach na terytorium UE, 

a także w związku z tym, że w niniejszym 

rozporządzeniu określono środki służące 

zapewnieniu dostępności danych do celów 

kontroli regulacyjnej, państwa 

członkowskie nie powinny mieć 

możliwości powoływania się 

w uzasadnieniach na względy inne niż 

bezpieczeństwo publiczne. 

(12) Wymogi dotyczące lokalizacji 

danych stanowią niewątpliwą przeszkodę 

dla swobodnego świadczenia usług 

przetwarzania w obrębie Unii oraz dla 

rozwoju rynku wewnętrznego. Powinny 

one zatem zostać zasadniczo zakazane, 

chyba że są uzasadnione koniecznymi 

względami bezpieczeństwa publicznego 

w rozumieniu prawa Unii, w szczególności 

art. 52 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, i zgodne z zasadą 

proporcjonalności, zapisaną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej. W celu 

wprowadzenia w życie zasady swobodnego 

przepływu danych nieosobowych przez 

granice, zapewnienia szybkiego zniesienia 

istniejących wymogów dotyczących 

lokalizacji danych oraz umożliwienia, do 

celów operacyjnych, przetwarzania danych 

w wielu lokalizacjach na terytorium UE, 

a także w związku z tym, że w niniejszym 

rozporządzeniu określono środki służące 

zapewnieniu dostępności danych do celów 

kontroli regulacyjnej, państwa 

członkowskie nie powinny mieć 

możliwości powoływania się 

w uzasadnieniach na względy inne niż 

bezpieczeństwo publiczne. Pojęcie 

„bezpieczeństwa publicznego” w 

rozumieniu art. 52 TFUE i zgodnie z 

wykładnią Trybunału Sprawiedliwości 

obejmuje zarówno bezpieczeństwo 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne danego 

państwa członkowskiego. Państwo 

członkowskie występujące o takie 

wyłączenie powinno wykazać, że 

zastosowanie tego odstępstwa jest 

konieczne do ochrony jego podstawowych 

interesów bezpieczeństwa. 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Ponadto, w celu wyeliminowania 

możliwych istniejących przeszkód, 

w okresie przejściowym trwającym 12 

miesięcy państwa członkowskie powinny 

dokonać przeglądu istniejących krajowych 

wymogów dotyczących lokalizacji danych 

i powiadomić Komisję o wszelkich 

wymogach w tym zakresie uznanych przez 

nie za zgodne z niniejszym 

rozporządzeniem, przekazując również 

uzasadnienie. Powiadomienia te powinny 

umożliwić Komisji ocenę zgodności 

wszelkich utrzymanych w mocy wymogów 

dotyczących lokalizacji danych. 

(14) Ponadto, w celu wyeliminowania 

możliwych istniejących przeszkód, 

w okresie przejściowym trwającym 12 

miesięcy państwa członkowskie powinny 

dokonać przeglądu istniejących przepisów 

ustawowych, wykonawczych lub 

administracyjnych o charakterze 

ogólnym, które ustanawiają wymogi 

dotyczące lokalizacji danych, i powiadomić 

Komisję o wszelkich wymogach w tym 

zakresie uznanych przez nie za zgodne 

z niniejszym rozporządzeniem, 

przekazując również uzasadnienie. 

Powiadomienia te powinny umożliwić 

Komisji ocenę zgodności wszelkich 

utrzymanych w mocy wymogów 

dotyczących lokalizacji danych oraz, w 

stosownych przypadkach, przyjmowanie 

opinii, w których występuje o zmianę lub 

uchylenie takich wymogów dotyczących 

lokalizacji danych, a które państwa 

członkowskie powinny wziąć w jak 

największym stopniu pod uwagę. 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W celu zapewnienia, by wymogi 

dotyczące lokalizacji danych obowiązujące 

w państwach członkowskich były 

przejrzyste dla osób fizycznych 

i prawnych, takich jak dostawcy 

i użytkownicy usług przechowywania lub 

innego rodzaju przetwarzania danych, 

państwa członkowskie powinny 

publikować informacje o takich środkach 

na stronie centralnego internetowego 

punktu informacyjnego, jednego na kraj, 

(15) W celu zapewnienia, by wymogi 

dotyczące lokalizacji danych obowiązujące 

w państwach członkowskich były 

przejrzyste dla osób fizycznych 

i prawnych, takich jak dostawcy 

i użytkownicy usług przetwarzania, 

państwa członkowskie powinny 

publikować informacje o takich środkach 

na stronie centralnego internetowego 

punktu informacyjnego, jednego na kraj, 

i regularnie je aktualizować. W celu 
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i regularnie je aktualizować. W celu 

należytego informowania osób fizycznych 

i prawnych o wymogach dotyczących 

lokalizacji danych na całym terytorium 

Unii państwa członkowskie powinny 

przekazać Komisji informację o adresach 

takich punktów internetowych. Komisja 

powinna opublikować tę informację na 

swojej stronie internetowej. 

należytego informowania osób fizycznych 

i prawnych o wymogach dotyczących 

lokalizacji danych na całym terytorium 

Unii państwa członkowskie powinny 

przekazać Komisji informację o adresach 

takich punktów internetowych. Komisja 

powinna publikować na swojej stronie 

internetowej regularnie aktualizowane 

informacje o tych krajowych środkach 

dostępne w jej językach roboczych, jak 

również adresy centralnych internetowych 

punktów kontaktowych państw 

członkowskich. 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Aby móc w pełni czerpać 

z korzyści, jakie płyną z konkurencji na 

rynku, użytkownicy profesjonalni powinni 

móc dokonywać świadomych wyborów 

i łatwo porównywać poszczególne 

elementy różnych oferowanych na rynku 

wewnętrznym usług przechowywania lub 

innego rodzaju przetwarzania danych, 

w tym umowne warunki przenoszenia 

danych po rozwiązaniu umowy. W celu 

uwzględnienia potencjału innowacyjnego 

rynku oraz doświadczenia i wiedzy 

fachowej dostawców usług raz 

profesjonalnych użytkowników usług 

przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania danych, uczestnicy rynku 

powinni opracować szczegółowe 

informacje i wymagania operacyjne 

dotyczące przenoszenia danych – 

w ramach samoregulacji wspieranej 

i ułatwianej przez Komisję – w formie 

unijnych kodeksów postępowania, co może 

obejmować określenie wzorca warunków 

umownych. Jeżeli jednak takie kodeksy 

postępowania nie zostaną opracowane 

i skutecznie wdrożone w rozsądnym 

czasie, Komisja powinna dokonać 

(21) Aby móc w pełni czerpać 

z korzyści, jakie płyną z konkurencji na 

rynku, użytkownicy profesjonalni powinni 

móc dokonywać świadomych wyborów 

i łatwo porównywać poszczególne 

elementy różnych oferowanych na rynku 

wewnętrznym usług przechowywania lub 

innego rodzaju przetwarzania danych, 

w tym umowne warunki przenoszenia 

danych po rozwiązaniu umowy. W celu 

uwzględnienia potencjału innowacyjnego 

rynku oraz doświadczenia i wiedzy 

fachowej dostawców usług raz 

profesjonalnych użytkowników usług 

przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania danych, uczestnicy rynku 

powinni opracować szczegółowe 

informacje i wymagania operacyjne 

dotyczące przenoszenia danych – 

w ramach samoregulacji wspieranej 

i ułatwianej przez Komisję – w formie 

unijnych kodeksów postępowania, co może 

obejmować określenie wzorca warunków 

umownych. Przedmiotowe kodeksy 

postępowania powinny stanowić, że 

uzależnienie od jednego dostawcy nie jest 

dopuszczalną praktyką biznesową, 

powinny wykorzystywać otwarte standardy 
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przeglądu sytuacji. i otwarte specyfikacje, a także 

przewidywać stosowanie technologii 

zwiększających zaufanie, takich jak 

szyfrowanie. Komisja powinna zachęcać 

do konsultacji ze wszystkimi 

zainteresowanymi stronami – takimi jak 

użytkownicy chmury i dostawcy, bez 

względu na ich wielkość, również start-

upy i MŚP – podczas opracowywania 

kodeksu postępowania w ramach 

samoregulacji. Jeżeli jednak takie kodeksy 

postępowania nie zostaną opracowane 

i skutecznie wdrożone w określonym 

czasie, Komisja powinna dokonać 

przeglądu sytuacji i ocenić potrzebę 

przedstawienia wniosków 

ustawodawczych, aby skutecznie 

ograniczyć liczbę przeszkód dla 

przenoszenia danych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Jeżeli realizowane jest 

przetwarzania danych, użytkownikom 

profesjonalnym należy również umożliwić 

otrzymywanie danych w sposób 

uporządkowany, w powszechnie 

używanym, nadającym się do odczytu 

maszynowego i interoperacyjnym 

formacie oraz ich przesyłanie lub zlecanie 

ich przesyłania bezpośrednio z jednego 

przetwarzania danych do drugiego lub do 

usługi przetwarzania. Dostawców usług 

należy zachęcać do opracowywania 

interoperacyjnych formatów, 

wykorzystywania otwartych standardów i 

otwartych specyfikacji, które pozwalają 

przenosić dane. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Motyw 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) W celu zapewnienia skutecznego 

stosowania procedury udzielania sobie 

nawzajem pomocy przez właściwe organy 

państw członkowskich Komisja może 

przyjmować akty wykonawcze określające 

standardowe formularze wniosków, ich 

języki, terminy lub inne szczegóły 

procedur wnioskowania o udzielenie 

pomocy. Uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 182/201140. 

(23) W celu zapewnienia skutecznego 

stosowania procedury udzielania sobie 

nawzajem pomocy przez właściwe organy 

państw członkowskich Komisja może 

przyjmować akty wykonawcze określające 

standardowe formularze wniosków, ich 

formaty i kanały przekazywania, języki, 

terminy lub inne szczegóły procedur 

wnioskowania o udzielenie pomocy. 

Uprawnienia te powinny być wykonywane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201140.  

_________________ _________________ 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

40 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 

z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Zwiększenie zaufania do 

bezpieczeństwa transgranicznego 

przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania danych powinno zmniejszyć 

skłonność uczestników rynku i podmiotów 

sektora publicznego do traktowania 

lokalizacji danych jako zastępczej 

gwarancji bezpieczeństwa danych. 

Powinno to również zapewnić 

przedsiębiorstwom większą pewność 

prawa co do wymogów w zakresie 

bezpieczeństwa mających zastosowanie do 

zlecania przechowywania lub innych 

czynności przetwarzania danych w ramach 

(24) Zwiększenie zaufania do 

bezpieczeństwa transgranicznego 

przetwarzania powinno zmniejszyć 

skłonność uczestników rynku i podmiotów 

sektora publicznego do traktowania 

lokalizacji danych jako zastępczej 

gwarancji bezpieczeństwa danych. 

Powinno to również zapewnić 

przedsiębiorstwom większą pewność 

prawa co do wymogów w zakresie 

bezpieczeństwa mających zastosowanie do 

zlecania czynności przetwarzania 

w ramach outsourcingu, w tym dostawcom 

usług z innych państw członkowskich, a 
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outsourcingu, w tym dostawcom usług 

z innych państw członkowskich. 
także uwzględnić obecny szybki rozwój 

nowych technologii, tak aby bezzwłocznie 

się do nich dostosowywać. W tym celu 

państwa członkowskie powinny unikać 

ingerującego ustawodawstwa, które 

podważałoby bezpieczeństwo, integralność 

lub autentyczność danych, a dostawcy 

usług powinni stosować najnowsze 

dostępne technologie, aby wdrażać 

strategie i praktyki uwzględniające 

bezpieczeństwo i prywatność już na etapie 

projektowania. Należy również zapewnić 

łatwość zmiany dostawców i możliwość 

przenoszenia danych, które też są 

czynnikami zwiększającymi zaufanie. 

Uzasadnienie 

Wskazuje się na zaufanie jako największą przeszkodę pozaprawną dla stosowania usług w 

chmurze. Zatem budowanie zaufania musi być celem tego tekstu. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) Niniejsze rozporządzenie nie 

narusza praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, a zatem powinno być 

interpretowane i stosowane zgodnie z tymi 

prawami i zasadami, w tym prawem do 

ochrony danych osobowych (art. 8), 

wolnością prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 16) oraz wolnością 

wypowiedzi i informacji (art. 11). 

(29) Niniejsze rozporządzenie powinno 

pozostawać bez uszczerbku dla innych 

obowiązujących przepisów dotyczących 

przetwarzania danych, nie narusza ono 

również praw podstawowych i jest zgodne 

z zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, a zatem powinno być 

interpretowane i stosowane zgodnie z tymi 

prawami i zasadami, w tym prawem do 

ochrony danych osobowych (art. 8), 

wolnością prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 16) oraz wolnością 

wypowiedzi i informacji (art. 11). 

Uzasadnienie 

Aby uniknąć ustanawiania hierarchii aktów prawnych i poprawić egzekwowanie praw 

podstawowych, potrzebna jest ścisła wykładnia. 
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Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do przechowywania lub 

innego rodzaju przetwarzania 

elektronicznych danych innych niż dane 

osobowe w Unii, które jest: 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do przetwarzania 

elektronicznych danych innych niż dane 

osobowe w Unii, które jest: 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) świadczone jako usługa na rzecz 

użytkowników mających miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w Unii, 

niezależnie od tego, czy dostawca usługi 

ma swoją siedzibę w Unii czy poza nią; lub 

a) świadczone jako usługa na rzecz 

użytkowników mających miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w Unii, bez 

względu na to, czy są to podmioty 

prywatne czy publiczno-prywatne, czy też 

organy publiczne i niezależnie od tego, czy 

dostawca usługi ma swoją siedzibę w Unii 

czy poza nią; lub 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W przypadku mieszanych zbiorów 

danych rozporządzenie (UE) 2016/679 

powinno być stosowane do części zbioru 

złożonej z danych osobowych, a niniejsze 

rozporządzenie powinno być stosowane do 

części zbioru złożonej z danych 

nieosobowych. Jeżeli dane nieosobowe i 

osobowe są nierozerwalnie powiązane, 

zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie, 
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bez uszczerbku dla przepisów 

rozporządzenia (UE) 2016/679. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. „przechowywanie danych” 

oznacza jakiekolwiek przechowywanie 
danych w formie elektronicznej; 

2. „przetwarzanie” oznacza operację 

lub zestaw operacji wykonywanych na 

danych lub zbiorach danych w formie 

elektronicznej w sposób zautomatyzowany 

lub niezautomatyzowany, takie jak 

gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, 

porządkowanie, przechowywanie, 

adaptowanie lub modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, ujawnianie przez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 

rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 

lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 

niszczenie; 

 (Niniejsza poprawka odnosi się do całego 

tekstu. Jej przyjęcie będzie wymagało 

wprowadzenia odpowiednich zmian w 

całym dokumencie). 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. „dostawca” oznacza osobę fizyczną 

lub prawną świadczącą usługi 

przechowywania lub innego rodzaju 

przetwarzania danych; 

4. „dostawca” oznacza osobę fizyczną 

lub prawną świadczącą usługi 

przetwarzania; 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. „wymóg dotyczący lokalizacji 

danych” oznacza każdy obowiązek, zakaz, 

warunek, ograniczenie lub innego rodzaju 

wymóg określony w przepisach 

ustawowych, wykonawczych lub 

administracyjnych państw członkowskich, 

który narzuca lokalizację przechowywania 
lub innego rodzaju przetwarzania danych 

na terytorium danego państwa 

członkowskiego lub utrudnia 

przechowywanie lub innego rodzaju 

przetwarzanie danych w innym państwie 

członkowskim; 

5. „wymóg dotyczący lokalizacji 

danych” oznacza każdy obowiązek, zakaz, 

warunek, ograniczenie lub innego rodzaju 

wymóg określony w przepisach 

ustawowych, wykonawczych lub 

administracyjnych bądź w praktykach 

państw członkowskich, także w zakresie 

udzielania zamówień publicznych, i 

wprowadzony przez władze lokalne, 

centralne lub regionalne bądź podmioty 

publiczne, który nakłada obowiązek 

lokalizacji przetwarzania na terytorium 

danego państwa członkowskiego lub 

utrudnia przechowywanie lub innego 

rodzaju przetwarzanie danych w innym 

państwie członkowskim; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. „właściwy organ” oznacza organ 

państwa członkowskiego uprawniony do 

uzyskania dostępu do danych 

przechowywanych lub przetwarzanych 

przez osobę fizyczną lub prawną, do celów 

wykonywania swoich obowiązków 

urzędowych, jak przewidziano w prawie 

krajowym lub prawie Unii; 

6. „właściwy organ” oznacza organ 

państwa członkowskiego uprawniony do 

uzyskania dostępu do danych 

przetwarzanych przez osobę fizyczną lub 

prawną, do celów wykonywania swoich 

obowiązków urzędowych, jak 

przewidziano w prawie krajowym lub 

prawie Unii; 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. „użytkownik” oznacza osobę 

fizyczną lub prawną korzystającą lub 

pragnącą skorzystać z usługi 

przechowywania lub innego rodzaju 

7. „użytkownik” oznacza osobę 

fizyczną lub prawną korzystającą lub 

pragnącą skorzystać z usługi przetwarzania 
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przetwarzania danych; danych; 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Lokalizacji danych będących 

przedmiotem przechowywania lub innego 

rodzaju przetwarzania na terytorium Unii 

nie ogranicza się do terytorium 

określonego państwa członkowskiego, 

a przechowywanie lub innego rodzaju 

przetwarzanie danych w innym państwie 

członkowskim nie może być zakazywane 

ani ograniczane, chyba że jest to 

uzasadnione względami bezpieczeństwa 

publicznego. 

1. Nakładanie wymogów w zakresie 

lokalizacji danych jest zakazane, chyba że 

jest uzasadnione ze względu na 

udokumentowane poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa publicznego i stanowi 

odpowiedni i proporcjonalny środek. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W terminie 12 miesięcy po 

rozpoczęciu stosowania niniejszego 

rozporządzenia państwa członkowskie 

zapewniają uchylenie wszelkich wymogów 

dotyczących lokalizacji danych, które nie 

są zgodne z ust. 1. Jeżeli państwo 

członkowskie uzna, że wymóg dotyczący 

lokalizacji danych jest zgodny z ust. 1 

i może w związku z tym zostać utrzymany 

w mocy, powiadamia o tym środku 

Komisję, przedkładając również 

uzasadnienie utrzymania go w mocy. 

3. W terminie 12 miesięcy po 

rozpoczęciu stosowania niniejszego 

rozporządzenia państwa członkowskie 

zapewniają uchylenie wszelkich wymogów 

dotyczących lokalizacji danych, które nie 

są zgodne z ust. 1. Jeżeli przed upływem 

tego okresu państwo członkowskie uzna, 

że wymóg dotyczący lokalizacji danych 

jest zgodny z ust. 1 i może w związku 

z tym zostać utrzymany w mocy, 

powiadamia o tym środku Komisję, 

przedkładając również uzasadnienie 

utrzymania go w mocy. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Bez uszczerbku dla art. 258 TFUE 

Komisja, w terminie trzech miesięcy od 

daty otrzymania takiego powiadomienia, 

bada zgodność tego środka z ust. 1 

niniejszego artykułu i w stosownym 

przypadku przyjmuje opinię, w której 

wzywa dane państwo członkowskie do 

zmiany lub uchylenia tego środka. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji informację o adresie ich 

centralnego punktu informacyjnego, 

o którym mowa w ust. 4. Komisja 

publikuje na swojej stronie internetowej 

linki do stron takich punktów. 

5. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji informację o adresie ich 

centralnego punktu informacyjnego, 

o którym mowa w ust. 4. Komisja 

publikuje na swojej stronie internetowej 

regularnie aktualizowane informacje w jej 

językach roboczych na temat krajowych 

środków określonych w ust. 2 i 3, jak 

również adresy centralnych internetowych 
punktów kontaktowych państw 

członkowskich. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Komisja publikuje na swojej 

stronie internetowej wytyczne dla 

dostawców i użytkowników usług 

przetwarzania danych na temat 

stosowania niniejszego rozporządzenia, w 

tym informacje o prawnym traktowaniu 

różnych rodzajów zbiorów danych. 
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Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja wspiera i ułatwia 

opracowywanie w ramach samoregulacji 

kodeksów postępowania na szczeblu Unii, 

w celu określenia wytycznych dotyczących 

najlepszych praktyk w zakresie ułatwiania 

zmiany dostawcy oraz w celu zapewnienia, 

aby przed zawarciem umowy 

o przechowywanie i przetwarzanie danych 

dostawcy dostarczali użytkownikom 

profesjonalnym dostatecznie 

szczegółowych, jasnych i przejrzystych 

informacji dotyczących następujących 

kwestii: 

1. Komisja wspiera i ułatwia 

opracowywanie w ramach samoregulacji 

kodeksów postępowania na szczeblu Unii 

w oparciu o zasadę interoperacyjności, 

w celu określenia wytycznych 

obejmujących następujące aspekty: 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera -a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) najlepsze praktyki w zakresie 

ułatwiania zmiany dostawcy i 

przenoszeniu danych przy wykorzystaniu 

ustrukturyzowanych, powszechnie 

używanych otwartych standardów i 

formatu nadającego się do odczytu 

maszynowego, tak aby pozostawić 

użytkownikowi wystarczająco dużo czasu 

na zmianę dostawcy lub przeniesienie 

danych; oraz 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) procesy, wymagania techniczne, a) minimalne wymogi informacyjne 
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ramy czasowe i opłaty, które mają 

zastosowanie w przypadku gdy 

użytkownik profesjonalny chce zmienić 

dostawcę na innego lub przenieść dane 

z powrotem do własnych systemów 

informatycznych, w tym procesy tworzenia 

kopii zapasowych danych i lokalizacja 

takich kopii, dostępne formaty i nośniki 

danych, wymagana konfiguracja systemów 

informatycznych i minimalna szerokość 

pasma sieciowego; czas wymagany przed 

rozpoczęciem procesu przenoszenia 

danych i okres, przez który dane będą 

nadal dostępne do celów ich przeniesienia; 

a także gwarancje dostępu do danych 

w przypadku upadłości dostawcy; oraz 

mające na celu zapewnienie 

użytkownikom profesjonalnym, przed 

zawarciem umowy o przetwarzanie 

danych, wystarczająco dokładnych, 

jasnych i przejrzystych informacji na 

temat następujących kwestii: procesy, 

wymagania techniczne, ramy czasowe 

i opłaty, które mają zastosowanie 

w przypadku gdy użytkownik 

profesjonalny chce zmienić dostawcę na 

innego lub przenieść dane z powrotem do 

własnych systemów informatycznych, 

w tym procesy tworzenia kopii 

zapasowych danych i lokalizacja takich 

kopii, dostępne formaty i nośniki danych, 

wymagana konfiguracja systemów 

informatycznych i minimalna szerokość 

pasma sieciowego; czas wymagany przed 

rozpoczęciem procesu przenoszenia 

danych i okres, przez który dane będą 

nadal dostępne do celów ich przeniesienia; 

a także gwarancje dostępu do danych 

w przypadku upadłości dostawcy; oraz 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) systemy certyfikacji w zakresie 

produktów i usług związanych z 

przetwarzaniem danych, ułatwiające 

porównywanie jakości tych produktów i 

usług, w tym zarządzanie jakością, 

zarządzanie bezpieczeństwem informacji, 

zarządzanie ciągłością działania i 

zarządzanie środowiskowe; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Jeżeli samoregulacyjny kodeks 

postępowania nie zmniejszył liczby 

istniejących przeszkód dla przenoszenia 

danych, w stosownych przypadkach po 

przeglądzie przedstawia się wniosek 

ustawodawczy. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Jeżeli takie kodeksy postępowania 

nie zostaną opracowane i skutecznie 

wdrożone w określonym czasie lub jeżeli 

po odpowiednio przeprowadzonym 

przeglądzie pojawią się powody do obaw, 

Komisja może przyjąć akty wykonawcze, 

by ustanowić minimalne wytyczne. 

Wspomniane akty wykonawcze przyjmuje 

się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 8. 

Uzasadnienie 

Choć zachęca się do samoregulacji, w pokonaniu przeszkód, które mogą się pojawić w 

procesie sporządzania kodeksów, może pomóc zaangażowanie Komisji. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja może przyjmować akty 

wykonawcze określające standardowe 

formularze wniosków, ich języki, terminy 

lub inne szczegóły procedur wnioskowania 

o udzielenie pomocy. Takie akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

6. Komisja może przyjmować akty 

wykonawcze określające standardowe 

formularze wniosków, ich formaty i 

kanały przekazywania, języki, terminy lub 

inne szczegóły procedur wnioskowania 

o udzielenie pomocy. Wspomniane akty 

wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
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z procedurą, o której mowa w art. 8. procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 8. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Centralny punkt kontaktowy 

zapewnia też użytkownikom 

profesjonalnym oraz społeczeństwu 

ogólne informacje o obowiązkach 

przewidzianych w niniejszej dyrektywie, a 

także o wszelkich kodeksach 

postępowania opracowywanych zgodnie z 

art. 6. 

Uzasadnienie 

Centralny punkt kontaktowy został pomyślany głównie jako pomoc dla administracji państw 

członkowskich, lecz mógłby on jeszcze rozwinąć swoje funkcje, stając się punktem 

kontaktowym dla ogółu obywateli i szeroko rozumianej społeczności przedsiębiorców. 
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