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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Omawiany wniosek przewiduje ustanowienie programu na rzecz rozwiązań interoperacyjnych 

dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2), który będzie 

oczekiwaną kontynuacją i udoskonaleniem poprzednich programów (IDA, IDABC, ISA). Na 

podstawie ustaleń z komisjami ITRE i IMCO komisja LIBE, zgodnie z treścią załącznika VI 

do Regulaminu, będzie jedyną komisją przedmiotowo właściwą w zakresie aspektów 

związanych z ochroną danych i prawami podstawowymi. 

Pomimo że nie wszystkie rozwiązania interoperacyjne realizowane w ramach programu ISA2 

będą obejmowały przetwarzanie danych osobowych, niektóre z nich z pewnością będą się z 

tym wiązały. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje zatem za istotne wprowadzenie do 

wniosku szczegółowych odniesień do dorobku Unii w dziedzinie ochrony danych, gdyż 

wniosek w obecnym kształcie nie poświęca wystarczającej uwagi temu aspektowi. 

Poprawki proponowane przez sprawozdawcę polegają na wprowadzeniu do wniosku 

szczegółowych odniesień do dorobku prawnego Unii w dziedzinie ochrony danych, a w 

szczególności do dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 45/2001, tak by zapewnić przestrzeganie praw osób fizycznych w przypadku, gdy 

działania realizowane w ramach programu ISA2 będą wiązały się z przetwarzaniem danych. 

Ponadto do ogólnych zasad, na podstawie których podejmowane są działania w ramach 

programu ISA2, dodano zasadę ochrony danych w fazie projektowania. Pozwoli to zapewnić 

uwzględnienie wymogów w zakresie ochrony danych już na etapie opracowywania 

rozwiązania interoperacyjnego obejmującego przetwarzanie danych. Podobne odniesienie 

zostało dodane w przypadku etapów wdrażania, monitorowania i oceny, aby zadbać o to, by 

również na tych etapach poświęcano należytą uwagę ochronie danych osobowych. 

POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Interoperacyjność w odniesieniu do 

ochrony danych i ściślejszej współpracy 

transgranicznej powinna ukazywać 

znaczny potencjał na rzecz większej 
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skuteczności usług publicznych w 

państwach członkowskich, które to usługi 

– gdy są w pełni wykorzystywane – 

mogłyby przyczyniać się do realizacji 

celów europejskiego semestru. 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Podchodzenie do kwestii 

interoperacyjności z perspektywy jednego 

tylko sektora niesie ze sobą ryzyko 

przyjęcia różnych lub niekompatybilnych 

rozwiązań w poszczególnych państwach 

bądź sektorach, które to rozwiązania 

stworzą nowe elektroniczne bariery 

utrudniające odpowiednie funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego oraz powiązanej 

swobody przepływu, jak również 

zaszkodzą otwartości i konkurencyjności 

rynków, a także realizacji usług 

świadczonych w interesie ogólnym 

obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby 

zmniejszyć to ryzyko państwa 

członkowskie i Unia powinny 

zintensyfikować wysiłki na rzecz 

zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz 

zagwarantowania transgranicznej i 

międzysektorowej interoperacyjności w 

toku wdrażania przepisów, ograniczając 

równocześnie koszty i obciążenia 

administracyjne, jak również promować 

wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT, 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

odpowiedniego zarządzania. 

(19) Podchodzenie do kwestii 

interoperacyjności z perspektywy jednego 

tylko sektora niesie ze sobą ryzyko 

przyjęcia różnych lub niekompatybilnych 

rozwiązań w poszczególnych państwach 

bądź sektorach, które to rozwiązania 

stworzą nowe elektroniczne bariery 

utrudniające odpowiednie funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego oraz powiązanej 

swobody przepływu, jak również 

zaszkodzą otwartości i konkurencyjności 

rynków, a także realizacji usług 

świadczonych w interesie ogólnym 

obywatelom i przedsiębiorstwom. Aby 

zmniejszyć to ryzyko państwa 

członkowskie i Unia powinny 

zintensyfikować wysiłki na rzecz 

zapobieżenia rozdrobnieniu rynku oraz 

zagwarantowania transgranicznej i 

międzysektorowej interoperacyjności w 

toku wdrażania przepisów, ograniczając 

równocześnie koszty i obciążenia 

administracyjne, jak również promować 

wspólnie uzgodnione rozwiązania ICT, 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

odpowiedniego zarządzania. 

Bezpieczeństwo korzystania z danych i 

przechowywania ich w chmurze powinno 

również zostać objęte programem ISA2. 

 

 



 

AD\1064917PL.doc 5/10 PE544.268v03-00 

 PL 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 33 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33a) Zasady i przepisy zawarte w 

prawodawstwie Unii dotyczącym ochrony 

prywatności i ochrony osób fizycznych w 

zakresie przetwarzania danych osobowych 

i ich swobodnego przepływu, w 

szczególności dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady 95/46/WE1a  oraz 

rozporządzenie (WE) Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 45/20011b, 

powinny mieć zastosowanie do wszelkich 

rozwiązań stworzonych, przyjętych i 

wdrażanych w ramach programu ISA2, 

które wiążą się z przetwarzaniem danych 

osobowych. 

 ______________________ 

 1a Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 

24 października 1995 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie 

przetwarzania danych osobowych i 

swobodnego przepływu tych danych 

(Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31). 

 1b Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez instytucje i 

organy wspólnotowe i o swobodnym 

przepływie takich danych (Dz.U L 8 z 

12.1.2001, s. 1). 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) ocenę, aktualizację i promowanie 

istniejących wspólnych specyfikacji i norm 

oraz opracowywanie, ustanawianie i 

promowanie nowych wspólnych 

specyfikacji i norm za pośrednictwem 

unijnych platform normalizacyjnych, jak 

również – w odpowiednich przypadkach – 

we współpracy z europejskimi lub 

międzynarodowymi organizacjami 

normalizacyjnymi; oraz 

g) ocenę, aktualizację i promowanie 

istniejących wspólnych specyfikacji i norm 

oraz opracowywanie, ustanawianie i 

promowanie nowych wspólnych 

specyfikacji i norm za pośrednictwem 

unijnych platform normalizacyjnych, jak 

również – w odpowiednich przypadkach – 

we współpracy z europejskimi lub 

międzynarodowymi organizacjami 

normalizacyjnymi, w tym w odniesieniu do 

bezpieczeństwa przekazywania, 

przetwarzania i składowania danych; oraz 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) ułatwianie ponownego wykorzystania 

danych przez przedsiębiorstwa i obywateli 

w sposób korzystny i praktyczny, zgodnie z 

obowiązującym prawem, m. in. w zakresie 

ochrony danych. 

 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – litera b – tiret czwarte 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– bezpieczeństwo i prywatność; – bezpieczeństwo, poszanowanie 

prywatności i wysoki poziom ochrony 

danych; 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – litera b – tiret czwarte a (nowe) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – domyślne poszanowanie prywatności już 

od etapu projektu;  

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Ustanawianie lub doskonalenie 

rozwiązań interoperacyjnych opiera się – w 

stosownych przypadkach – na dzieleniu się 

doświadczeniami oraz na wymianie i 

promocji dobrych praktyk bądź też środki 

te towarzyszą temu procesowi. Wszystkie 

zainteresowane strony są zachęcane do 

dzielenia się doświadczeniami i dobrymi 

praktykami, promuje się również 

przeprowadzanie odpowiednich konsultacji 

społecznych. 

4. Ustanawianie lub doskonalenie 

rozwiązań interoperacyjnych opiera się – w 

stosownych przypadkach – na dzieleniu się 

doświadczeniami oraz na wymianie i 

promocji dobrych praktyk bądź też środki 

te towarzyszą temu procesowi. Obejmuje 

to należyte rozważenie wpływu rozwiązań 

interoperacyjnych na prywatność i 

ochronę danych. Wszystkie 

zainteresowane strony są zachęcane do 

dzielenia się doświadczeniami i dobrymi 

praktykami, promuje się również 

przeprowadzanie odpowiednich konsultacji 

społecznych. 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11. Działania i rozwiązania 

interoperacyjne wymagające 

przetwarzania danych osobowych – w 
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stosownych przypadkach i w miarę 

możliwości – poprzedzane są oceną 

skutków w zakresie ochrony danych. 

 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Śródokresowa i końcowa ocena 

programu ISA2 powinna zawierać analizę 

zgodności z prawem Unii dotyczącym 

ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych oraz w 

odniesieniu do swobodnego przepływu 

takich danych we wszystkich odnośnych 

działaniach i rozwiązaniach 

interoperacyjnych, które wymagają 

przetwarzania danych. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 13 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 13a 

 Ochrona danych 

 Rozwiązania stworzone, przyjęte i 

wdrażane w ramach programu ISA2, w 

tym wszelkie formy współpracy z krajami 

trzecimi i organizacjami 

międzynarodowymi, które wiążą się z 

przetwarzaniem danych, muszą być w 

pełni zgodne z prawodawstwem Unii 

dotyczącym ochrony osób fizycznych w 

zakresie przetwarzania danych osobowych 
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oraz swobodnego przepływu takich 

danych. 
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