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Poprawka 1
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że skuteczna ochrona prawa 
do prywatności ma podstawowe znaczenie 
dla osiągnięcia zaufania konsumentów, 
które jest wymagane, aby został 
uwolniony pełen potencjał wzrostu 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 2
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1a. uważa, że jednolity rynek cyfrowy 
wymaga wspólnej, koordynowanej na 
poziomie europejskim ochrony 
prywatności, aby zachęcać do handlu
transgranicznego i uniknąć zniekształceń 
rynku;  podkreśla znaczenie zapewnienia 
ochrony danym gospodarczym 
wymagającym jej szczególnie  (np. 
numerów kart kredytowych, adresów), co 
ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności 
i konsumpcji w środowisku cyfrowym;

Or. en

Amendment 3
Silvia-Adriana Ţicău

Draft opinion
Paragraph 1
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Draft opinion Amendment

1. podkreśla, że przy każdym wniosku 
Komisja musi rozważyć wszystkie aspekty 
ochrony danych, w tym potwierdzoną 
konieczność, obciążenia netto nałożone na
kontrolerów i prawdopodobną wartość;

1. podkreśla, że przy każdym wniosku 
Komisja musi rozważyć wszystkie aspekty 
ochrony danych, w tym potwierdzoną 
konieczność, pewność prawną, 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych, 
równe szanse dla administratorów i 
prawdopodobną wartość;

Or. ro

Poprawka 4
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustêp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że przy każdym wniosku 
Komisja musi rozważyć wszystkie aspekty 
ochrony danych, w tym potwierdzoną 
konieczność, obciążenia netto nałożone na 
kontrolerów i prawdopodobną wartość;

1. podkreśla, że przy każdym wniosku 
Komisja musi rozważyć wszystkie aspekty 
ochrony danych, w tym jej wykonalność
oraz koszt finansowy;

Or. en

Poprawka 5
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje jednak również, że dyrektywa w 
sprawie ochrony danych (95/46/WE) 
doprowadziła do fragmentaryzacji ram 
prawnych z uwagi na różne podejścia 
przyjmowane przy ich wdrażaniu i 
egzekwowaniu w państwach 
członkowskich oraz że nowy postęp 
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technologiczny przyczynił się do 
pojawienia się nowych wyzwań w zakresie 
ochrony danych; zgadza się zatem, że 
potrzeba przyjęcia nowych ram prawnych 
została zweryfikowana;

Or. en

Poprawka 6
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że niedostateczna 
harmonizacja prawodawstwa państw 
członkowskich w obszarze ochrony 
danych oraz różnice w stosowaniu 
dyrektywy o ochronie danych zmuszają 
podmioty gospodarcze do ponoszenia 
dodatkowych kosztów, zwiększają ich 
obciążenia administracyjne, powodują 
niepewność prawną i utrudniają 
realizację celu dyrektywy, jakim jest 
równoważny poziom ochrony;

Or. lt

Poprawka 7
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
podejmowane przez Komisję próby 
harmonizacji w zakresie ochrony danych; 
wzywa jednak Komisję do zadbania, aby 
harmonizacja nie prowadziła do obniżenia 
poziomu ochrony danych;
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Or. de

Poprawka 8
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina Komisji, że warunkiem 
wstępnym osiągnięcia jednolitego rynku 
cyfrowego jest konieczność przyjęcia 
wspólnych zasad i przepisów tak dla 
towarów, jak i usług, gdyż usługi stanowią 
ważny składnik rynku cyfrowego; 

Or. en

Poprawka 9
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustêp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. w tym względzie w szczególności 
nalega, by Komisja w związku z 
przekazywaniem danych do krajów 
trzecich wzmocniła obecnie obowiązujące 
przepisy dotyczące ochrony danych 
odnoszące się do chmur obliczeniowych, 
do eksploracji danych i do podobnych 
technologicznych rozwiązań 
umożliwiających hosting, przetwarzanie 
oraz wirtualne i transgraniczne łączenie 
danych; podkreśla, że należałoby 
wprowadzić prawnie wiążące obowiązki 
dla przedsiębiorstw powierzających 
podmiotom zewnętrznych przetwarzanie 
danych, zharmonizowaną „oceny 
adekwatności” państw trzecich i 
zharmonizowane egzekwowanie 
zobowiązań od państw członkowskich; jest 
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zdania, że obywatelom UE powinno się 
zagwarantować podstawowe prawo do 
prywatności i ochrony danych niezależnie 
od położenia geograficznego 
administratora danych; uważa, że dalsza 
harmonizacja ram prawnych poprawiłaby 
jasność prawną dla przedsiębiorstw, 
ograniczyła obciążenie administracyjne i 
poprawiła ochronę danych osobowych 
jednostek;

Or. en

Poprawka 10
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. wzywa Komisję, aby nie tylko 
dokonała zmiany dyrektywy 95/46/WE 
w odniesieniu do włączenia dodatkowych 
kategorii danych (np. dane genetyczne), 
lecz także uwzględniła przyszły rozwój 
„nowych danych” i przeprowadziła 
gruntowny przegląd dyrektywy w tym 
zakresie;

Or. de

Poprawka 11
Lena Kolarska-Bobiñska, Axel Voss, Herbert Reul

Projekt opinii
Ustêp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji;

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji; uważa również, że
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niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa 
powinno się również uwzględnić ilość 
przetwarzanych danych;

Or. en

Poprawka 12
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się 
w niekorzystnej sytuacji;

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji, a także do 
ograniczenia obciążeń administracyjnych 
oraz kosztów w odniesieniu do MŚP 
prowadzących działalność transgraniczną;

Or. de

Poprawka 13
Francesco De Angelis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji;

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji i/lub że nie 
nałożono na nie dodatkowych obciążeń 
administracyjnych;

Or. it
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Poprawka 14
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustêp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji;

2. zachęca Komisję do dokładnego 
przeanalizowania wpływu na MŚP, aby 
upewnić się, że nie znajdą się w 
niekorzystnej sytuacji, w szczególności, 
gdy chcą uniknąć biurokracji;

Or. en

Poprawka 15
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania 
żądań dotyczących nowych i niejasnych 
zasad ogólnych, które mogą doprowadzić 
do niepewności prawnej, nieuczciwej 
konkurencji, pojawienia się barier 
handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
kontrolerów bez wymiernych korzyści w 
zakresie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów;

3. uważa, że dokonując przeglądu ram 
prawnych należy zapewnić ich 
elastyczność w dążeniu do zabezpieczenia 
ich zdolności do zaspokajania potrzeb w 
przyszłości, w miarę rozwoju technologii;
podkreśla jednak, że Komisja powinna 
dołożyć starań, by zapewnić, że nowe 
zasady nie będą sformułowane tak 
ogólnikowo i nieprecyzyjnie, iż mogą 
doprowadzić do niepewności prawnej, 
nieuczciwej konkurencji, pojawienia się 
barier handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
administratorów bez wymiernych korzyści 
w zakresie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów;

Or. en
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Poprawka 16
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania 
żądań dotyczących nowych i niejasnych 
zasad ogólnych, które mogą doprowadzić 
do niepewności prawnej, nieuczciwej 
konkurencji, pojawienia się barier 
handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
kontrolerów bez wymiernych korzyści w 
zakresie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów;

3. wzywa Komisję do dopilnowania, by 
wszelkie nowe zasady koniecznie służyły 
ochronie praw użytkowników i stanowiły 
nieodzowny warunek osiągnięcia tego 
celu, by były proporcjonalne i dostatecznie 
jasne, aby propagować pewność prawną i 
sprawiedliwą konkurencję;

Or. en

Poprawka 17
Angelika Niebler, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobiñska, Axel Voss

Projekt opinii
Ustêp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania 
żądań dotyczących nowych i niejasnych 
zasad ogólnych, które mogą doprowadzić 
do niepewności prawnej, nieuczciwej 
konkurencji, pojawienia się barier 
handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
kontrolerów bez wymiernych korzyści w 
zakresie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów;

3. zachęca Komisję do krytycznego 
ocenienia, czy nowo wprowadzone zasady 
rzeczywiście rozwiązują problemy i nie 
wprowadzają niepewności prawnej, 
nieuczciwej konkurencji, barier 
handlowych, dodatkowych obciążeń dla 
administratorów;

Or. en
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Poprawka 18
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustêp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania 
żądań dotyczących nowych i niejasnych 
zasad ogólnych, które mogą doprowadzić 
do niepewności prawnej, nieuczciwej 
konkurencji, pojawienia się barier 
handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
kontrolerów bez wymiernych korzyści w 
zakresie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów;

3. zachęca Komisję do korzystania z norm 
i zasad określonych w dyrektywie 
WE/95/46 jako podstawy wymagającej 
wzmocnienia;

Or. en

Poprawka 19
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania 
żądań dotyczących nowych i niejasnych 
zasad ogólnych, które mogą doprowadzić 
do niepewności prawnej, nieuczciwej 
konkurencji, pojawienia się barier 
handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
kontrolerów bez wymiernych korzyści 
w zakresie rozwiązywania rzeczywistych 
problemów;

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania 
żądań dotyczących nowych i niejasnych 
zasad ogólnych, które mogą doprowadzić 
do niepewności prawnej, nieuczciwej 
konkurencji, pojawienia się barier 
handlowych, do naruszenia zasady 
domniemania niewinności oraz do 
powstania dodatkowych obciążeń dla 
administratorów bez jakościowych
korzyści w zakresie rozwiązywania 
rzeczywistych problemów;

Or. de
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Amendment 20
Silvia-Adriana Ţicău

Draft opinion
Paragraph 3 a (new)

Draft opinion Amendment

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do wprowadzenia systemu 
certyfikacji administratorów i dostawców 
danych osobowych, aby zapewnić 
bezpieczeństwo związane z określaniem, 
wdrażaniem i przestrzeganiem jasnych
procedur ochrony takich danych;  

Or. ro

Poprawka 21
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina Komisji, że konieczne jest 
jasne sformułowanie definicji pojęcia 
„prawo do bycia zapomnianym”, która 
precyzyjnie określiłaby wymogi oraz od 
kogo można egzekwować stosowanie tego 
prawa;

Or. en

Poprawka 22
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję, by ułatwiła 
możliwości „przenoszenia danych” w 
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Internecie, jednocześnie uwzględniając 
modele biznesowe dostawców usług, 
istniejące systemy techniczne i prawowite 
interesy zainteresowanych stron; 
podkreśla, że użytkownicy muszą mieć 
wystarczającą kontrolę nad swymi danymi 
on-line, by móc w pełny i odpowiedzialny 
sposób korzystać z Internetu;

Or. en

Poprawka 23
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszelka certyfikacja czy też 
program stosowania marki ochrony 
mogłyby opierać się na wspólnotowym 
systemie ekozarządzania i audytu oraz że 
należy w każdym przypadku upewnić się, 
że są one spójne i wiarygodne;

skreślony 

Or. en

Poprawka 24
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszelka certyfikacja czy też 
program stosowania marki ochrony 
mogłyby opierać się na wspólnotowym 
systemie ekozarządzania i audytu oraz że 
należy w każdym przypadku upewnić się, 
że są one spójne i wiarygodne;

4. uważa, że wszelka certyfikacja czy też 
program stosowania marki ochrony 
mogłyby opierać się na pewnym modelu, 
jak wspólnotowy system ekozarządzania, i 
audytu oraz że należy w każdym 
przypadku upewnić się, że są one spójne i 
wiarygodne; apeluje, by jakikolwiek 
system obejmował indywidualne kody 
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seryjne widoczne na świadectwach i 
sprawdzalne w centralnej publicznej bazie 
danych;

Or. en

Poprawka 25
Angelika Niebler, Herbert Reul, Axel Voss, Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wszelka certyfikacja czy też 
program stosowania marki ochrony 
mogłyby opierać się na wspólnotowym 
systemie ekozarządzania i audytu oraz że 
należy w każdym przypadku upewnić się, 
że są one spójne i wiarygodne;

4. uważa, że wszelka certyfikacja czy też 
program stosowania marki ochrony 
mogłyby opierać się na pewnym modelu, 
jak wspólnotowy system ekozarządzania, i 
audytu oraz że należy w każdym 
przypadku upewnić się, że są one spójne i 
wiarygodne;

Or. en

Poprawka 26
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina Komisji, że trzeba 
kompleksowo ocenić skutki rozszerzenia 
kategorii danych szczególnie 
chronionych;  surowsze kryteria dotyczące 
obchodzenia się z danymi szczególnie 
chronionymi nie powinny wymagać 
licznych nowych zezwoleń prawnych, aby 
zachować konieczne i pożądane aplikacje 
służące przetwarzaniu danych; listę 
danych szczególnie chronionych powinno 
się poszerzyć wyłącznie po to, by włączyć 
do niej wszystkie te dane, które są 
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szczególnie chronione w (niemalże) 
wszystkich możliwych sytuacjach 
przetwarzania danych, jak np. dane 
genetyczne;

Or. en

Poprawka 27
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, by w ramach 
przeglądu prawa dotyczącego ochrony 
danych zachęcała sektory do 
samoregulacji; zaleca włączenie 
mechanizmu kontroli i sankcji 
nadzorowanego przez organy ochrony 
danych oraz zapewnienie, iż wszystkie 
jednostki w danych sektorze objęte 
zostaną systemami samoregulacyjnymi;

Or. en

Amendment 28
Silvia-Adriana Ţicău

Draft opinion
Paragraph 4 a (new)

Draft opinion Amendment

4a. wzywa Komisję do nawiązania 
zorganizowanego dialogu z krajami 
trzecimi na temat konwergencji przepisów 
prawnych dotyczących ochrony danych 
osobowych oraz do zadbania o to, aby 
wszelkie przekazywanie i przetwarzanie 
takich danych było w pełni zgodne z 
prawodawstwem UE;
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Or. ro

Poprawka 29
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że zasada „poszanowania 
prywatności od etapu koncepcji” (privacy 
by design) musi być wyrażona w taki 
sposób, by zapewniła użytkownikom 
prawo do prywatności, a jednocześnie 
pewność prawną dla administratorów i 
producentów oraz równe zastosowanie 
przepisów w całej UE; 

Or. en

Poprawka 30
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że tworzenie profili to 
jedna z głównych tendencji w „świecie 
cyfrowym”, również biorąc pod uwagę 
rosnące znaczenie sieci 
społecznościowych oraz zintegrowanych 
modeli przedsiębiorstw internetowych; 
wzywa zatem Komisję do włączenia 
przepisów dotyczących tworzenia profili, a 
także do jasnego zdefiniowania pojęć 
„profilu” i “tworzenia profilu”;

Or. en
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Poprawka 31
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję, by zachęcała do 
nasilania inicjatyw samoregulacji, do 
osobistej odpowiedzialności i prawa do 
kontrolowania własnych danych, w 
szczególności odnośnie do Internetu;

Or. en

Poprawka 32
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji (ang. 
privacy by design) opierało się na obecnym 
modelu UE stosowanym w odniesieniu do 
towarów w celu zagwarantowania 
pewności prawnej, równych szans i 
swobodnego przepływu;

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji (ang. 
privacy by design) opierało się na obecnym 
modelu UE stosowanym w odniesieniu do 
towarów w celu zagwarantowania 
pewności prawnej, równych szans i 
swobodnego przepływu; uważa, że 
„poszanowanie prywatności od etapu 
koncepcji” powinno się opierać na 
zasadzie minimalizacji danych, 
rozumiejąc przez to, że wszystkie produkty 
powinny być tworzone w taki sposób, by 
gromadzono, wykorzystywano i 
przekazywano wyłącznie dane osobowe 
absolutnie konieczne do ich 
funkcjonowania;

Or. en
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Poprawka 33
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji (ang. 
privacy by design) opierało się na 
obecnym modelu UE stosowanym w 
odniesieniu do towarów w celu 
zagwarantowania pewności prawnej, 
równych szans i swobodnego przepływu;

5. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
Komisji dotyczący zasady prywatności od 
etapu koncepcji (ang. privacy by design), 
jako ogólnej zasady, i wzywa Komisję do 
dalszego rozwijanie tej inicjatywy;  w 
związku z tym podkreśla konieczność, by 
każde jej wdrożenie opierało się na
solidnym i konkretnym kryterium oraz 
definicjach w celu zagwarantowania 
pewności prawnej, równych szans i 
swobodnego przepływu;

Or. en

Poprawka 34
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji (ang. 
privacy by design) opierało się na 
obecnym modelu UE stosowanym w 
odniesieniu do towarów w celu 
zagwarantowania pewności prawnej, 
równych szans i swobodnego przepływu;

5. podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje 
się do zasady prywatności od etapu 
koncepcji (ang. privacy by design), i 
wzywa do jej wdrażania w sposób, który 
zapewni użytkownikom prawo do 
prywatności i ochrony danych, pewność 
prawną, równe szanse i swobodny 
przepływ; 

Or. en

Poprawka 35
Philippe Lamberts
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji (ang. 
privacy by design) opierało się na 
obecnym modelu UE stosowanym w 
odniesieniu do towarów w celu 
zagwarantowania pewności prawnej, 
równych szans i swobodnego przepływu;

5. popiera zasady prywatności od etapu 
koncepcji (ang. privacy by design) oraz 
domyślnej ochrony prywatności (ang. 
privacy by default), aby wzmocnić 
samodzielnie określoną ochronę danych 
opartą na zgodzie i przejrzystości

Or. en

Poprawka 36
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji 
(ang. privacy by design) opierało się na 
obecnym modelu UE stosowanym 
w odniesieniu do towarów w celu 
zagwarantowania pewności prawnej, 
równych szans i swobodnego przepływu;

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady 
prywatności od etapu koncepcji 
(ang. privacy by design) opierało się na 
obecnym modelu UE stosowanym 
w odniesieniu do towarów w celu 
zagwarantowania pewności prawnej, 
przejrzystości, równych szans 
i swobodnego przepływu;

Or. de

Poprawka 37
Matthias Groote

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zapewnienia 
użytkownikom sieci społecznościowych 
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możliwości pełnego wglądu w dotyczące 
ich dane, przy czym nie może to wymagać 
nieuzasadnionych nakładów z ich strony;

Or. de

Poprawka 38
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaleca, aby Komisja rozważyła 
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów, zamiast stosowania 
zasady „rozliczalności”;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Lena Ek

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaleca, aby Komisja rozważyła 
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów, zamiast stosowania 
zasady „rozliczalności”;

6. podkreśla potrzebę właściwego 
egzekwowania, na przykład poprzez 
nałożenie sankcji dyscyplinarnych w 
przypadkach naruszeń przepisów; 

Or. en

Poprawka 40
Jens Rohde

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zaleca, aby Komisja rozważyła 
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów, zamiast stosowania 
zasady „rozliczalności”;

6. zaleca, aby Komisja dokonała przeglądu 
ewentualnych metod sankcjonowania, w 
tym nakładania sankcji dyscyplinarnych,
w przypadku naruszenia przepisów;

Or. en

Poprawka 41
Angelika Niebler, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaleca, aby Komisja rozważyła 
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów, zamiast stosowania
zasady „rozliczalności”;

6. zaleca, aby Komisja rozważyła 
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów i wprowadzenia
zasady „rozliczalności”;

Or. en

Poprawka 42
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaleca, aby Komisja rozważyła 
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów, zamiast stosowania 
zasady „rozliczalności”;

6. zaleca, aby Komisja rozważyła
możliwość nałożenia sankcji w przypadku 
naruszenia przepisów, zamiast stosowania 
zasady „rozliczalności”; doprowadziłoby to 
do osiągnięcia wzmocnionej harmonizacji 
prawa europejskiego w tym sektorze;

Or. en
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Poprawka 43
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dokonania 
przeglądu obowiązujących zasad 
dotyczących przydatności, konieczności, 
jasności, wykonalności i uprawnień, 
kompetencji oraz działań w zakresie 
egzekwowania prawa przez władze;

7. zachęca Komisję do dokonania 
przeglądu obowiązujących zasad 
dotyczących przydatności, konieczności, 
jasności, wykonalności i uprawnień, 
kompetencji oraz działań w zakresie 
egzekwowania prawa przez władze, aby 
zapewnić jedno kompleksowe 
ustawodawstwo w zakresie ochrony 
danych we wszystkich państwach 
członkowskich Unii; apeluje o wdrożenie 
tych nowych rozwiązań legislacyjnych 
niezależnie od lokalizacji danego 
administratora danych lub 
przetwarzającego;

Or. en

Poprawka 44
Angelika Niebler, Herbert Reul, Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dokonania 
przeglądu obowiązujących zasad 
dotyczących przydatności, konieczności,
jasności, wykonalności i uprawnień, 
kompetencji oraz działań w zakresie 
egzekwowania prawa przez władze;

7. zachęca Komisję do opracowania i 
uzasadnienia obowiązujących zasad 
odnośnie do jasności, wykonalności i 
uprawnień, kompetencji oraz działań w 
zakresie egzekwowania prawa przez 
władze;

Or. en

Poprawka 45
Andreas Mölzer
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zachęca Komisję do dokonania 
przeglądu obowiązujących zasad 
dotyczących przydatności, konieczności, 
jasności, wykonalności i uprawnień, 
kompetencji oraz działań w zakresie 
egzekwowania prawa przez władze;

7. zachęca Komisję do dokonania 
przeglądu obowiązujących zasad 
dotyczących przydatności, konieczności, 
skuteczności, jasności, wykonalności 
i uprawnień, kompetencji oraz działań 
w zakresie egzekwowania prawa przez 
władze;

Or. de

Poprawka 46
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca wszystkie zaangażowane 
organy do współpracy celem osiągnięcia 
wspólnej normy określającej, kogo można 
uznać za osobę udzielającą zgody, oraz do 
przyjęcia wspólnego „wieku 
uprawniającego do udzielenia zgody” na 
wykorzystanie i przekazywanie danych;

Or. en

Poprawka 47
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że zasady dotyczące 
zawiadomień o bezpieczeństwie i 
naruszeniu ochrony danych osobowych 

8. podkreśla, że zasady dotyczące 
zawiadomień o bezpieczeństwie i 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
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zmienionych ram prawnych dotyczących 
telekomunikacji muszą znaleźć odbicie w 
każdym ogólnym narzędziu służącym 
zabezpieczaniu równych szans i jednolitej 
ochrony.

zmienionych ram prawnych dotyczących 
telekomunikacji muszą znaleźć odbicie w 
każdym ogólnym narzędziu służącym 
zabezpieczaniu równych szans i jednolitej 
ochrony dla wszystkich obywateli;

Or. en

Amendment 48
Silvia-Adriana Ţicău

Draft opinion
Paragraph 8 a (new)

Draft opinion Amendment

8a. wzywa Komisję, aby zgodnie ze swoim 
zobowiązaniem podjętym w programie 
prac na lata 2011 i 2012 przyspieszyła 
prace nad przyjęciem komunikatu w 
sprawie europejskiego modelu wymiany 
informacji i związanego z nim planu 
działania, dyrektywy w sprawie 
wykorzystywania danych dotyczących 
przelotu pasażera (PNR) do celów 
prawnych, komunikatu na temat 
prywatności i zaufania w Europie 
cyfrowej: „Zagwarantowanie zaufania 
obywateli dla nowego rodzaju usług”, a 
także nad przeglądem dyrektywy 
2003/98/WE w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego;

Or. ro

Poprawka 49
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że nowy instrument prawny 
powinien mieć zastosowanie do wszystkich 
administratorów danych, którzy zajmują 
się danymi obywateli europejskich, 
niezależnie od lokalizacji takiego 
administratora danych – tak w obrębie 
UE, jak i poza nią; wzywa Komisję do 
współpracy z międzynarodowymi 
partnerami, zwłaszcza Indiami, 
zmierzającej do przyjęcia przepisów 
ochrony danych, które to przepisy 
spełniałyby normy UE, i do włączenia 
norm UE do wszystkich 
międzynarodowych porozumień;

Or. en

Poprawka 50
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje nowo 
podpisane porozumienie w sprawie ram 
oceny oddziaływania ochrony prywatności 
i danych dla zastosowań związanych z 
identyfikacją radiową (RFID), które ma 
na celu zapewnienie konsumentom 
prywatności, zanim na rynku zostaną 
wprowadzone identyfikatory RFID;

Or. en

Poprawka 51
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję do dalszego 
regulowania gromadzenia, sprzedaży i 
nabywania danych osobowych poprzez 
włączenie tego aspektu w zakres 
zastosowania jakichkolwiek nowych 
przepisów dotyczących ochrony danych; 
podkreśla, że takie dane nie są 
wykorzystywane jedynie usługami 
ofertach on-line, ale również w 
marketingu bezpośrednim prowadzonym 
drogą pocztową; 

Or. en

Poprawka 52
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla, że obywatele muszą być w 
stanie bezpłatnie korzystać ze swych praw 
do danych, bez ponoszenia kosztów 
pocztowych ani innych; wzywa 
przedsiębiorstwa do powstrzymania się od 
wszelkich prób stawiania zbytecznych 
przeszkód w korzystaniu z prawa do 
przeglądu, zmiany lub usuwania danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 53
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8d. przypomina Komisji, że nie wszyscy 
administratorzy danych są 
przedsiębiorstwami internetowymi; wzywa 
Komisję do zapewnienia, że nowe przepisy 
ochrony danych będą miały zastosowanie 
zarówno do środowiska on-line, jak i off-
line;

Or. en

Poprawka 54
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny nadać większe uprawnienia 
krajowym organom sądowniczym i 
organom ochrony danych do 
sankcjonowania przedsiębiorstw za 
naruszenia ochrony danych lub 
niestosowanie przepisów dotyczących 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 55
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. odnotowuje, że można by wprowadzić 
procesy z powództwa zbiorowego jako 
narzędzia, dzięki którym osoby prywatne 
broniłyby zbiorowo swych praw w zakresie 
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danych i dochodziły zwrotu odszkodowań 
z tytułu naruszenia ochrony danych 
osobowych; zauważa jednak, że wszelkie 
takie wprowadzenie zawsze musi podlegać 
ograniczeniom uniemożliwiającym ich 
nadużywania; wzywa Komisję do 
sprecyzowania związku między 
wspomnianym komunikatem o ochronie 
danych a obecnie prowadzonymi 
publicznymi konsultacjami w sprawie 
roszczeń zbiorowych;

Or. en

Poprawka 56
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 8 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8g. uważa, że wszystkie przypadki 
przekazywania danych osobowych 
powinny podlegać identyfikacji 
(pochodzenie i miejsce przeznaczenia), a 
informacje te powinny być udostępniane 
zainteresowanym osobom; podkreśla, że 
gdy osoby prywatne pragną zmienić swe 
dane u administratora, właściciel 
powinien mieć możliwość przekazania 
tego wniosku zarówno do pierwotnego 
źródła danych, jak i do jakiegokolwiek 
innego administratora, któremu dane te 
były udostępniane;

Or. en

Poprawka 57
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Projekt opinii
Ustęp 8 h (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8h. wzywa Komisję do sprecyzowania 
prawnej odpowiedzialności
administratorów danych osobowych; 
podkreśla, że należy jasno określić, czy 
odpowiedzialny jest pierwszy czy ostatni 
znany administrator danych lub czy 
administratorzy podlegają wspólnej 
rozliczalności;

Or. en


