
AM\923501PL.doc PE502.174v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2012/0011(COD)

09.01.2013

POPRAWKI
690 - 917

Projekt opinii
Seán Kelly
(PE496.562v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE502.174v02-00 2/123 AM\923501PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\923501PL.doc 3/123 PE502.174v02-00

PL

Poprawka 690
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – sekcja 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

OCENA SKUTKÓW W ZAKRESIE 
OCHRONY DANYCH I UPRZEDNIE 
ZEZWOLENIE

OCENA SKUTKÓW W ZAKRESIE 
OCHRONY DANYCH I UPRZEDNIE 
ZAWIADOMIENIE

Or. en

Uzasadnienie

Procedury wymagające uprzedniego zezwolenia są kosztowne i czasochłonne dla 
administratorów, a ich wartość dodaną w porównaniu z systemem uprzedniego 
zawiadamiania pod względem ochrony danych można kwestionować. Uprzednie 
zawiadomienie, które zapewniłoby organowi nadzorczemu możliwość zareagowania 
i podjęcia działań, jest środkiem wystarczającym. Jest to również procedura ochrony danych 
przyjazna dla użytkownika.

Poprawka 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych. W przypadku małych i 
średnich przedsiębiorstw przeprowadzenia 
oceny skutków wymaga się dopiero po 
trzech latach od ich utworzenia, jeżeli 
przetwarzanie danych uznaje się za 
główną działalność przedsiębiorstwa.
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Or. en

Uzasadnienie

W ciągu pierwszych trzech lat po założeniu średnio 80% nowych małych i średnich 
przedsiębiorstw upada. Wymaganie przeprowadzenia oceny skutków dopiero po upłynięciu 
tego okresu sprawi, że wszystkie przedsiębiorstwa będą miały szansę osiągnąć sukces, zanim 
zostaną narażone na koszty, które mogą sięgnąć tysięcy euro.

Poprawka 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów albo jeśli 
przetwarzanie odbywa się w ramach 
projektu infrastruktury sektora 
publicznego, administrator przeprowadza 
ocenę skutków przewidywanych operacji 
przetwarzania w zakresie ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator przeprowadza ocenę skutków 
przewidywanych operacji przetwarzania w 
zakresie ochrony danych osobowych. 
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operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

Pojedyncza ocena wystarcza w 
odniesieniu do grupy operacji 
przetwarzania, które stwarzają podobne 
ryzyko.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzenie nowej oceny skutków w zakresie prywatności powinno być wymagane tylko 
wtedy, gdy proces lub projekt stwarzają zasadniczo nowe ryzyka dla prywatności lub ryzyka 
różniące się od ryzyk analizowanych w przeszłości. Jeżeli przeprowadzono ocenę skutków 
w zakresie prywatności dla podobnego procesu lub projektu, tylko te aspekty procesu lub 
projektu, które są nowe lub odmienne, powinny podlegać obowiązkowi ponownej analizy.

Poprawka 694
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych, chyba że działania te 
nie stwarzają ryzyka dla prywatności 
podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Uczynienie oceny skutków fakultatywną zwalnia z nieuzasadnionych obowiązków 
administratorów danych i podmioty przetwarzające, których działania nie stwarzają 
zagrożenia dla prywatności podmiotu danych. Zapis ten funkcjonuje w powiązaniu 
z poprawkami do art. 79, gdzie dokonano wyboru, by ocena skutków była jednym 
z czynników, który należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o sankcjach 
administracyjnych.
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Poprawka 695
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzają w imieniu administratora 
danych ocenę skutków przewidywanych 
operacji przetwarzania w zakresie ochrony 
danych osobowych.

1. Jeśli operacje przetwarzania stwarzają 
szczególne ryzyko dla praw i wolności 
podmiotów danych z racji swego 
charakteru, zakresu lub celów, 
administrator przeprowadza ocenę skutków 
przewidywanych operacji przetwarzania w 
zakresie ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw przeprowadzenia oceny 
skutków wymaga się dopiero po trzech 
latach od ich utworzenia, jeżeli 
przetwarzanie danych uznaje się za 
główną działalność przedsiębiorstwa, tj. 
jeżeli obroty ze sprzedaży lub dochody z 
przetwarzania danych stanowią 50% 
dochodów MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Badania pokazują, że większość MŚP upada w ciągu pierwszych trzech lat działalności.
Wymaganie przeprowadzenia oceny skutków dopiero po upłynięciu tego okresu sprawi, że 
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wszystkie przedsiębiorstwa będą miały szansę osiągnąć sukces, zanim zostaną narażone na 
nieuzasadnione koszty.

Poprawka 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) systematyczna i kompleksowa ocena 
aspektów osobowych osoby fizycznej bądź 
operacje przetwarzania mające na celu 
analizę lub przewidzenie w szczególności 
sytuacji ekonomicznej, miejsca pobytu, 
stanu zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania osoby 
fizycznej, która opiera się na 
automatycznym przetwarzaniu, i na której 
opierają się środki, które wywołują skutki 
prawne dotyczące danej osoby lub mają na 
nią istotny wpływ;

a) systematyczna i kompleksowa ocena 
aspektów osobowych osoby fizycznej bądź 
operacje przetwarzania mające na celu 
analizę lub przewidzenie w szczególności 
sytuacji ekonomicznej, miejsca pobytu, 
stanu zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania osoby 
fizycznej, która opiera się na 
automatycznym przetwarzaniu, i na której 
opierają się środki, które wywołują skutki 
prawne ze szkodą dla danej osoby;

Or. en

Poprawka 698
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) systematyczna i kompleksowa ocena 
aspektów osobowych osoby fizycznej bądź 
operacje przetwarzania mające na celu 
analizę lub przewidzenie w szczególności 
sytuacji ekonomicznej, miejsca pobytu, 
stanu zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania osoby 
fizycznej, która opiera się na 
automatycznym przetwarzaniu, i na której 
opierają się środki, które wywołują skutki 

a) systematyczna i kompleksowa ocena 
aspektów osobowych osoby fizycznej bądź 
operacje przetwarzania mające na celu 
analizę lub przewidzenie w szczególności 
sytuacji ekonomicznej, miejsca pobytu, 
stanu zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania osoby 
fizycznej, która opiera się na 
automatycznym przetwarzaniu, i na której 
opierają się środki, które wywołują skutki 
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prawne dotyczące danej osoby lub mają na 
nią istotny wpływ;

prawne dotyczące danej osoby lub mają na 
nią istotny wpływ, włączając w to wszelkie 
dalsze operacje przetwarzania, o których 
mowa w art. 20 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 699
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) systematyczna i kompleksowa ocena 
aspektów osobowych osoby fizycznej bądź 
operacje przetwarzania mające na celu 
analizę lub przewidzenie w szczególności 
sytuacji ekonomicznej, miejsca pobytu, 
stanu zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania osoby 
fizycznej, która opiera się na 
automatycznym przetwarzaniu, i na której 
opierają się środki, które wywołują skutki 
prawne dotyczące danej osoby lub mają na 
nią istotny wpływ;

a) systematyczna i kompleksowa ocena 
aspektów osobowych osoby fizycznej lub 
prawnej bądź operacje przetwarzania 
mające na celu analizę lub przewidzenie w 
szczególności sytuacji ekonomicznej, 
miejsca pobytu, stanu zdrowia, preferencji 
osobistych, wiarygodności lub zachowania 
osoby fizycznej, która opiera się na 
automatycznym przetwarzaniu, i na której 
opierają się środki, które wywołują skutki 
prawne dotyczące danej osoby lub mają na 
nią istotny wpływ;

Or. de

Poprawka 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie informacji na temat życia 
seksualnego, stanu zdrowia, rasy i 
pochodzenia etnicznego oraz świadczenia 
usług opieki zdrowotnej, badań 
epidemiologicznych lub badań mających 

b) przetwarzanie informacji na temat życia 
seksualnego, stanu zdrowia, poglądów 
politycznych, przekonań religijnych, 
wyroków skazujących, rasy i pochodzenia 
etnicznego oraz świadczenia usług opieki 
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na celu wykrycie chorób psychicznych 
bądź zakaźnych, jeśli dane są przetwarzane 
w celu podjęcia na szeroką skalę środków 
lub decyzji dotyczących konkretnych osób;

zdrowotnej, badań epidemiologicznych lub 
badań mających na celu wykrycie chorób 
psychicznych bądź zakaźnych, jeśli dane są 
przetwarzane w celu podjęcia na szeroką 
skalę środków lub decyzji dotyczących 
konkretnych osób;

Or. en

Poprawka 701
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie informacji na temat życia 
seksualnego, stanu zdrowia, rasy i 
pochodzenia etnicznego oraz świadczenia 
usług opieki zdrowotnej, badań 
epidemiologicznych lub badań mających
na celu wykrycie chorób psychicznych 
bądź zakaźnych, jeśli dane są przetwarzane 
w celu podjęcia na szeroką skalę środków 
lub decyzji dotyczących konkretnych osób;

b) przetwarzanie informacji na temat życia 
seksualnego, stanu zdrowia, rasy i 
pochodzenia etnicznego oraz świadczenia 
usług opieki zdrowotnej, badań 
epidemiologicznych lub badań mających 
na celu wykrycie chorób psychicznych 
bądź zakaźnych, jeśli dane są przetwarzane 
w celu podjęcia środków lub decyzji 
dotyczących konkretnych osób;

Or. en

Poprawka 702
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) monitorowanie publicznie dostępnych 
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
urządzeń optyczno-elektronicznych 
(wideonadzór) na szeroką skalę;

c) monitorowanie publicznie dostępnych 
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
urządzeń optyczno-elektronicznych 
(wideonadzór);

Or. en
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Poprawka 703
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przetwarzanie danych osobowych w 
wielkoskalowych zbiorach danych 
dotyczących dzieci, danych genetycznych 
lub biometrycznych;

d) przetwarzanie danych osobowych w 
zbiorach danych dotyczących dzieci, 
danych genetycznych lub biometrycznych;

Or. en

Poprawka 704
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny 
opis przewidywanych operacji 
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, środki 
przewidywane w celu sprostania ryzykom, 
gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zagwarantować 
ochronę danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając prawa i słuszne interesy 
podmiotów danych i innych 
zainteresowanych osób.

3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny 
opis przewidywanych operacji 
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, środki 
przewidywane w celu sprostania ryzykom, 
gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zagwarantować 
ochronę danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając prawa i słuszne interesy 
podmiotów danych i innych 
zainteresowanych osób, a także biorąc pod 
uwagę nowoczesne technologie i metody, 
które mogą zwiększyć prywatność 
obywateli. W przypadku istnienia 
europejskich wytycznych stanowią one 
podstawę oceny skutków.

Or. en
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Poprawka 705
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny 
opis przewidywanych operacji 
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, środki 
przewidywane w celu sprostania ryzykom, 
gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zagwarantować 
ochronę danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając prawa i słuszne interesy 
podmiotów danych i innych 
zainteresowanych osób.

3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny 
opis przewidywanych operacji 
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, w tym 
zwłaszcza ryzyko zaszczepienia lub 
nasilenia dyskryminacji w wyniku tych 
operacji, środki przewidywane w celu 
sprostania ryzykom, gwarancje, środki i 
mechanizmy bezpieczeństwa mające 
zagwarantować ochronę danych 
osobowych oraz wykazać zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając prawa i słuszne interesy 
podmiotów danych i innych 
zainteresowanych osób.

Or. en

Poprawka 706
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administrator zwraca się o opinie do 
podmiotów danych lub ich przedstawicieli 
w zakresie planowanego przetwarzania, 
bez uszczerbku dla ochrony handlowych 
lub publicznych interesów lub 
bezpieczeństwa operacji przetwarzania.

skreślony

Or. en
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Poprawka 707
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administrator zwraca się o opinie do 
podmiotów danych lub ich przedstawicieli 
w zakresie planowanego przetwarzania, 
bez uszczerbku dla ochrony handlowych 
lub publicznych interesów lub 
bezpieczeństwa operacji przetwarzania.

skreślony

Or. en

Poprawka 708
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Administrator zwraca się o opinie do 
podmiotów danych lub ich przedstawicieli 
w zakresie planowanego przetwarzania, 
bez uszczerbku dla ochrony handlowych 
lub publicznych interesów lub 
bezpieczeństwa operacji przetwarzania.

4. Administrator zapytuje się o opinie do 
podmiotów danych lub ich przedstawicieli 
w zakresie planowanego przetwarzania, 
bez uszczerbku dla ochrony handlowych 
lub publicznych interesów lub 
bezpieczeństwa operacji przetwarzania.

Or. en

Poprawka 709
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli administrator jest organem lub 
podmiotem publicznym i jeśli 

skreślony
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przetwarzanie wynika z obowiązku 
prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) 
przewidującego zasady i procedury 
operacji przetwarzania przewidziane przez 
prawo Unii, ust. 1–4 nie stosuje się, chyba 
że państwa członkowskie uznają 
przeprowadzenie takiej oceny przed 
przetwarzaniem za niezbędne.

Or. en

Poprawka 710
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli administrator jest organem lub 
podmiotem publicznym i jeśli 
przetwarzanie wynika z obowiązku 
prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) 
przewidującego zasady i procedury 
operacji przetwarzania przewidziane przez 
prawo Unii, ust. 1–4 nie stosuje się, chyba 
że państwa członkowskie uznają 
przeprowadzenie takiej oceny przed 
przetwarzaniem za niezbędne.

5. Jeśli administrator jest organem lub 
podmiotem publicznym albo jeśli dane są 
przetwarzane przez inny podmiot, któremu 
powierzono odpowiedzialność za 
świadczenie usług publicznych, i jeśli 
przetwarzanie wynika z obowiązku 
prawnego na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) 
przewidującego zasady i procedury 
operacji przetwarzania przewidziane przez 
prawo Unii, ust. 1–4 nie stosuje się, chyba 
że państwa członkowskie uznają 
przeprowadzenie takiej oceny przed 
przetwarzaniem za niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

To charakter świadczonej usługi, a nie charakter podmiotu świadczącego usługę powinien 
decydować o tym, czy mają zastosowanie przepisy dotyczące oceny skutków. Przykładowo 
prywatnym strukturom często powierza się zadanie świadczenia usług publicznych. Należy 
przyjąć jednolite podejście do świadczenia usług publicznych niezależnie od tego, czy podmiot 
świadczący usługę jest organem lub podmiotem publicznym czy prywatną strukturą związaną 
umową.



PE502.174v02-00 14/123 AM\923501PL.doc

PL

Poprawka 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania mogących stwarzać 
szczególne ryzyko, o którym mowa w ust. 1 
i 2 oraz wymogów w zakresie oceny, o 
których mowa w ust. 3, w tym warunków 
skalowalności, weryfikowalności i 
sprawdzenia. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja rozważa szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

skreślony

Or. en

Poprawka 712
Rachida Dati

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania mogących stwarzać 
szczególne ryzyko, o którym mowa w 
ust. 1 i 2 oraz wymogów w zakresie oceny, 
o których mowa w ust. 3, w tym warunków 
skalowalności, weryfikowalności i 
sprawdzenia. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja rozważa szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców.

6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i warunków operacji 
przetwarzania mogących stwarzać 
szczególne ryzyko, o którym mowa w 
ust. 1 i 2 oraz wymogów w zakresie oceny, 
o których mowa w ust. 3, w tym warunków 
skalowalności, weryfikowalności i 
sprawdzenia. Wykonując to uprawnienie, 
Komisja rozważa szczególne środki dla 
mikroprzedsiębiorców oraz małych i 
średnich przedsiębiorców w porozumieniu 
z zainteresowanymi stronami.
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Or. fr

Uzasadnienie

Stosowanie aktów delegowanych pociąga za sobą ryzyko braku przejrzystości, którego 
należałoby uniknąć poprzez zapewnienie tego, by akty te były opracowywane w ścisłej 
współpracy z tymi, którzy będą im podlegać.

Poprawka 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może określić standardy i 
procedury przeprowadzania, 
weryfikowania i kontroli oceny, o której 
mowa w 3. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 
ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 714
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja może określić standardy i 
procedury przeprowadzania, 
weryfikowania i kontroli oceny, o której 
mowa w 3. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 
ust. 2.

7. Z zastrzeżeniem poprzednich 
postanowień, w ciągu sześciu miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja określa standardy 
i procedury przeprowadzania, 
weryfikowania i kontroli oceny, o której 
mowa w ust. 3. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 
ust. 2.



PE502.174v02-00 16/123 AM\923501PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Ocena skutków w zakresie ochrony 
danych uznawana jest za treść poufną.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić to zastrzeżenie, aby rozwiać obawy przedsiębiorstw, że nowatorskie 
procesy podlegające tajemnicy handlowej mogą zostać publicznie rozpowszechnione.

Poprawka 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprzednie zezwolenie i uprzednia 
konsultacja

Uprzednia konsultacja

Or. en

Poprawka 717
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
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przypadku, uzyskują zezwolenie organu 
nadzorczego przed przetwarzaniem danych 
osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie 
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

przypadku, uzyskują zezwolenie organu 
nadzorczego przed przetwarzaniem danych 
osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych:

a) jeśli administrator wykonuje operacje 
przetwarzania, o których mowa w art. 20 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w 
odniesieniu do osób nieletnich;
b) jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d);
c) jeśli administrator nie wprowadzi 
odpowiednich gwarancji do prawnie 
wiążących instrumentów, o których mowa 
w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;
d) jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przekażą dane osobowe do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej na mocy odstępstw 
określonych w art. 44;
e) jeśli administrator dokonuje operacji 
przetwarzania, o których mowa w art. 81 
ust. 3 lub art. 83 ust. 3.

Or. en

Poprawka 718
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
przypadku, uzyskują zezwolenie organu 
nadzorczego przed przetwarzaniem danych 
osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
przypadku, zawiadamiają organ nadzorczy 
przed przetwarzaniem danych osobowych, 
by zapewnić zgodność planowanego 
przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie 
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Procedury wymagające uprzedniego zezwolenia są kosztowne i czasochłonne dla 
administratorów, a ich wartość dodaną w porównaniu z systemem uprzedniego 
zawiadamiania pod względem ochrony danych można kwestionować. Uprzednie 
zawiadomienie, które zapewniłoby organowi nadzorczemu możliwość zareagowania 
i podjęcia działań, jest środkiem wystarczającym. Jest to również procedura ochrony danych 
przyjazna dla użytkownika.

Poprawka 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający, w zależności od 
przypadku, uzyskują zezwolenie organu 
nadzorczego przed przetwarzaniem danych 

1. Administrator może przeprowadzić 
konsultacje z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych osobowych, by 
zapewnić zgodność planowanego 
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osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie 
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
złagodzić ryzyko dla podmiotów danych, 
jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający przyjmą klauzule umowne 
przewidziane w art. 42 ust. 2 lit. d) lub nie 
wprowadzą odpowiednich gwarancji do 
prawnie wiążących instrumentów, o 
których mowa w art. 42 ust. 5, dotyczących 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

Or. en

Poprawka 720
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzają 
konsultacje z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych, by zapewnić 
zgodność planowanego przetwarzania z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności by załagodzić związane z 
tym ryzyko dla podmiotu danych, jeśli:

2. Administrator przeprowadza konsultacje 
z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych osobowych, by 
zapewnić zgodność planowanego 
przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
załagodzić związane z tym ryzyko dla 
podmiotu danych, jeśli:

Or. en

Poprawka 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzają konsultacje 
z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych, by zapewnić 
zgodność planowanego przetwarzania z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności by załagodzić związane z 
tym ryzyko dla podmiotu danych, jeśli:

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora mogą przeprowadzić 
konsultacje z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych osobowych, by 
zapewnić zgodność planowanego 
przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
załagodzić związane z tym ryzyko dla 
podmiotu danych, jeśli:

Or. en

Poprawka 722
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzają konsultacje 
z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem danych, by zapewnić 
zgodność planowanego przetwarzania z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności by załagodzić związane z 
tym ryzyko dla podmiotu danych, jeśli:

2. Administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzają konsultacje 
z organem nadzorczym przed 
przetwarzaniem jakichkolwiek danych 
osobowych, by zapewnić zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem, w szczególności by 
załagodzić związane z tym ryzyko dla 
podmiotu danych, jeśli:

Or. en

Poprawka 723
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ocena skutków ochrony danych 
przewidziana w art. 33 wskazuje, że 
operacje przetwarzania danych mogą, ze 
względu na swój charakter, zakres lub cele, 
wiązać się z wysokim poziomem 
szczególnych ryzyk; lub

a) ocena skutków ochrony danych 
przewidziana w art. 33 wskazuje, że 
operacje przetwarzania danych mogą, ze 
względu na swój charakter, zakres lub cele, 
wiązać się z wysokim poziomem 
szczególnych ryzyk, w tym zwłaszcza 
ryzyka dyskryminującego wpływu operacji 
przetwarzania; lub

Or. en

Poprawka 724
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) organ nadzorczy zasięga opinii 
przedstawicieli podmiotów danych oraz 
Rady Ochrony Danych na temat 
planowanego przetwarzania;

Or. en

Poprawka 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organ nadzorczy uzna za niezbędne 
przeprowadzenie uprzedniej konsultacji na 
temat operacji przetwarzania mogących 
stanowić szczególne ryzyko dla praw i 
wolności podmiotów danych ze względu 
na swój charakter, zakres lub cele, 
określonych w ust. 4.

b) organ nadzorczy uzna za niezbędne 
przeprowadzenie uprzedniej konsultacji na 
temat operacji przetwarzania mogących 
stanowić szczególne ryzyko dla praw i 
wolności podmiotów danych ze względu 
na swój charakter, zakres lub cele.
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Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie skreślenia ust. 4.

Poprawka 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli w opinii organu nadzorczego 
planowane przetwarzanie nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności jeśli ryzyka nie zostały 
dostatecznie zidentyfikowane lub 
złagodzone, zakazuje planowanego 
przetwarzania i występuje z odpowiednimi 
propozycjami mającymi na celu 
zniwelowanie braku zgodności.

3. Jeśli w opinii organu nadzorczego 
planowane przetwarzanie nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności jeśli ryzyka nie zostały 
dostatecznie zidentyfikowane lub 
złagodzone, zakazuje planowanego 
przetwarzania i występuje z odpowiednimi 
propozycjami mającymi na celu 
zniwelowanie braku zgodności. Przeciwko 
takiej decyzji możliwe jest wniesienie 
odwołania przed właściwym sądem. 
Decyzja nie może zostać wyegzekwowana 
w trakcie rozpatrywania odwołania, chyba 
że wyniki przetwarzania skutkują 
natychmiastową poważną szkodą dla 
podmiotów danych.

Or. en

Poprawka 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli w opinii organu nadzorczego 
planowane przetwarzanie nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
szczególności jeśli ryzyka nie zostały 

3. Jeśli właściwy organ nadzorczy 
stwierdzi w ramach swoich uprawnień, że 
planowane przetwarzanie nie jest zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem, w 
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dostatecznie zidentyfikowane lub 
złagodzone, zakazuje planowanego 
przetwarzania i występuje z odpowiednimi 
propozycjami mającymi na celu 
zniwelowanie braku zgodności.

szczególności jeśli ryzyka nie zostały 
dostatecznie zidentyfikowane lub 
złagodzone, zakazuje planowanego 
przetwarzania i występuje z odpowiednimi 
propozycjami mającymi na celu 
zniwelowanie braku zgodności.

Or. en

Poprawka 728
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeśli w opinii organu nadzorczego 
planowane przetwarzanie może stwarzać 
ryzyko dyskryminującego traktowania 
podmiotów danych, nakazuje on, aby 
rzeczywiste skutki przetwarzania były 
monitorowane pod kątem tego rodzaju 
skutków oraz aby regularnie dostarczano 
mu wszelkie niezbędne informacje 
pozwalające na dokonanie oceny w tym 
zakresie.

Or. en

Poprawka 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy ustanawia i 
udostępnia publicznie wykaz operacji 
przetwarzania, w przypadku których 
wymagana jest uprzednia konsultacja na 
mocy ust. 2 lit. b). Organ nadzorczy 
przekazuje następnie takie wykazy 

skreślony
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Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura ta jest zbyt złożona pod względem administracyjnym, aby można ją było skutecznie 
wdrożyć, zwłaszcza jeżeli rozporządzenie ma nie odnosić się do konkretnego sektora i być 
aktualne w długiej perspektywie.

Poprawka 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli wykaz, o którym mowa w ust. 4, 
obejmuje przetwarzanie związane z 
oferowaniem towarów lub usług 
podmiotom danych w wielu państwach 
członkowskich, lub z monitorowaniem ich 
zachowania, bądź może w sposób istotny 
wpłynąć na swobodny przepływ danych 
osobowych na terytorium Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57, przed przyjęciem 
takiego wykazu.

5. Jeśli przetwarzanie jest związane z 
oferowaniem towarów lub usług 
podmiotom danych w wielu państwach 
członkowskich, lub z monitorowaniem ich
zachowania, bądź może w sposób istotny 
wpłynąć na swobodny przepływ danych 
osobowych na terytorium Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta przyczynia się do skupienia mechanizmu zgodności tam, gdzie jest to najbardziej 
uzasadnione, zgodnie z poprawkami do art. 58 ust. 2.

Poprawka 731
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający przekazują organowi 
nadzorczemu ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych, o której mowa w art. 33 
oraz, na żądanie, wszelkie inne informacje 
mogące umożliwić organowi nadzorczemu 
ocenę zgodności przetwarzania, w 
szczególności ryzyk dla ochrony danych 
osobowych podmiotu danych oraz 
powiązanych gwarancji.

6. Administrator przekazuje organowi 
nadzorczemu ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych, o której mowa w art. 33,
oraz, na żądanie, wszelkie inne informacje 
mogące umożliwić organowi nadzorczemu 
ocenę zgodności przetwarzania, w 
szczególności ryzyk dla ochrony danych 
osobowych podmiotu danych oraz 
powiązanych gwarancji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić pewność prawa i umożliwić lepsze jego wykonanie przez organy nadzorcze, 
a także zgodnie z punktem 62 preambuły, który „wymaga dokonania w niniejszym 
rozporządzeniu jasnego przydziału obowiązków”, obowiązek uzyskania uprzedniego 
zezwolenia organu nadzorczego oraz przeprowadzenia z nim konsultacji powinien spoczywać 
wyłącznie na administratorze. Zapewnia to znacznie bardziej przejrzyste ramy prawne 
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla organów nadzorczych.

Poprawka 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja może opracować standardowe 
formularze i procedury dotyczące 
uprzedniego zezwolenia oraz uprzedniej 
konsultacji, o których mowa w ust. 1 i 2, 
oraz standardowe formularze i procedury 
dotyczące informowania organu 
nadzorczego na mocy ust. 6. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

9. Komisja może opracować standardowe 
formularze i procedury dotyczące 
uprzedniej konsultacji, o której mowa w 
ust. 2, oraz standardowe formularze i 
procedury dotyczące informowania organu 
nadzorczego na mocy ust. 6. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

Or. en
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Poprawka 733
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV – sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ta sekcja zostaje skreślona.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie w ramach rozporządzenia przepisów określających sposób organizacji 
wewnętrznych funkcji w przedsiębiorstwach nie jest uzasadnione. Skuteczną ochronę danych 
osobowych mogą zapewnić różne rodzaje modelów organizacyjnych i dlatego przepisy 
dotyczące ochrony danych nie powinny zmuszać przedsiębiorstw do obierania jednego 
konkretnego modelu.

Poprawka 734
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten artykuł zostaje skreślony.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie w ramach rozporządzenia przepisów określających sposób organizacji 
wewnętrznych funkcji w przedsiębiorstwach nie jest uzasadnione. Skuteczną ochronę danych 
osobowych mogą zapewnić różne rodzaje modelów organizacyjnych i dlatego przepisy 
dotyczące ochrony danych nie powinny zmuszać przedsiębiorstw do wybierania jednego 
konkretnego modelu.

Poprawka 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wyznaczają inspektora ochrony danych, w 
każdym przypadku, w którym:

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wyznaczają organizację ochrony danych
lub inspektora ochrony danych, w każdym 
przypadku, w którym:

Or. en

Poprawka 736
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzania dokonuje 
przedsiębiorstwo zatrudniające 250 osób 
lub więcej; lub

b) przetwarzania dokonuje 
przedsiębiorstwo przetwarzające dane 
osobowe odnoszące się do ponad 250
podmiotów danych w ciągu roku; lub

Or. en

Poprawka 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) główna działalność administratora lub 
podmiotu przetwarzającego polega na 
operacjach przetwarzania, które ze 
względu na swój charakter, zakres lub cele 
wymagają regularnego i systematycznego 
monitorowania podmiotów danych.

c) główna działalność administratora lub 
podmiotu przetwarzającego polega na 
operacjach przetwarzania, które ze 
względu na swój charakter, zakres lub cele 
wymagają regularnego i systematycznego 
monitorowania podmiotów danych. 
Główną działalność definiuje się jako 
działalność, która odpowiada za 50% 
rocznych obrotów ze sprzedaży danych lub 
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dochodu uzyskanego z tych danych. W 
kontekście ochrony danych działania w 
zakresie przetwarzania, które nie stanowią 
ponad 50% obrotów przedsiębiorstwa, 
uznaje się za działalność poboczną.

Or. en

Uzasadnienie

Wyznaczenie inspektora ochrony danych powinno być konieczne jedynie, gdy główna 
działalność przedsiębiorstwa jest związana z przetwarzaniem danych osobowych.

Poprawka 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający są organem lub podmiotem 
publicznym, inspektor ochrony danych 
może być wyznaczony dla szeregu jego 
jednostek organizacyjnych, z 
uwzględnieniem struktury organizacyjnej 
organu lub podmiotu publicznego.

3. Jeśli administrator lub podmiot 
przetwarzający są organem lub podmiotem 
publicznym, organizacja ochrony danych
lub inspektor ochrony danych mogą być 
wyznaczeni dla szeregu jego jednostek 
organizacyjnych, z uwzględnieniem 
struktury organizacyjnej organu lub 
podmiotu publicznego.

Or. en

Poprawka 739
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na podstawie jego 
kwalifikacji zawodowych oraz w 

5. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą wyznaczyć 
inspektora ochrony danych na podstawie 
jego kwalifikacji zawodowych oraz w 
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szczególności jego wiedzy specjalistycznej 
z zakresu prawa ochrony danych, praktyki i 
zdolności do wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 37. Niezbędny 
poziom wiedzy specjalistycznej ustala się 
w szczególności zgodnie z prowadzonym 
przetwarzaniem danych oraz ochroną 
wymaganą dla danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora lub 
podmiot przetwarzający.

szczególności jego wiedzy specjalistycznej 
z zakresu prawa ochrony danych, praktyki i 
zdolności do wykonywania zadań, o 
których mowa w art. 37. Niezbędny 
poziom wiedzy specjalistycznej ustala się 
w szczególności zgodnie z prowadzonym 
przetwarzaniem danych oraz ochroną 
wymaganą dla danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora lub 
podmiot przetwarzający.

Or. en

Poprawka 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający gwarantują, by inne 
obowiązki zawodowe inspektora ochrony 
danych były zgodne z zadaniami i 
obowiązkami tej osoby jako inspektora 
ochrony danych i by nie skutkowały one 
konfliktem interesów.

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający gwarantują, by inne 
obowiązki zawodowe organizacji ochrony 
danych lub inspektora ochrony danych 
były zgodne z zadaniami i obowiązkami tej 
osoby jako inspektora ochrony danych i by 
nie skutkowały one konfliktem interesów.

Or. en

Poprawka 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na okres co najmniej 
dwóch lat. Inspektor ochrony danych 
może być powoływany na kolejne 

skreślony
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kadencje. Inspektora ochrony danych 
można odwołać w czasie trwania kadencji 
jedynie wtedy, gdy przestał spełniać 
warunki niezbędne do pełnienia przez 
niego obowiązków.

Or. en

Poprawka 742
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na okres co najmniej 
dwóch lat. Inspektor ochrony danych może 
być powoływany na kolejne kadencje. 
Inspektora ochrony danych można 
odwołać w czasie trwania kadencji jedynie 
wtedy, gdy przestał spełniać warunki 
niezbędne do pełnienia przez niego 
obowiązków.

7. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na okres co najmniej 
dwóch lat. Inspektor ochrony danych może 
być powoływany na kolejne kadencje.

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć – jak to jest w przypadku innych pracowników – możliwość zwolnienia 
inspektora ochrony danych, jeżeli nie wykonuje on zadań wyznaczonych przez kierownictwo.
To kierownictwo decyduje o tym, czy jest zadowolone z zatrudnionej przez nie osoby.

Poprawka 743
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Administrator lub podmiot 7. Administrator lub podmiot 



AM\923501PL.doc 31/123 PE502.174v02-00

PL

przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na okres co najmniej 
dwóch lat. Inspektor ochrony danych może 
być powoływany na kolejne kadencje. 
Inspektora ochrony danych można odwołać 
w czasie trwania kadencji jedynie wtedy,
gdy przestał spełniać warunki niezbędne do 
pełnienia przez niego obowiązków.

przetwarzający wyznaczają inspektora 
ochrony danych na określony przez nich 
okres. Inspektor ochrony danych może być 
powoływany na kolejne kadencje. 
Inspektora ochrony danych można odwołać 
w czasie trwania kadencji jedynie wtedy, 
gdy przestał spełniać warunki niezbędne do 
pełnienia przez niego obowiązków według 
oceny kierownictwa przedsiębiorstwa.

Or. en

Poprawka 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Podmioty danych mają prawo 
kontaktować się z inspektorem ochrony 
danych we wszystkich kwestiach 
związanych z przetwarzaniem swoich 
danych oraz wnioskować o możliwość 
wykonania praw przysługujących im na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

10. Podmioty danych mają prawo 
kontaktować się z organizacją ochrony 
danych lub inspektorem ochrony danych 
we wszystkich kwestiach związanych z 
przetwarzaniem swoich danych oraz 
wnioskować o możliwość wykonania praw 
przysługujących im na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących głównej 
działalności administratora lub podmiotu 

skreślony
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przetwarzającego, o której mowa w ust. 1 
lit. c) oraz kryteriów dotyczących 
kwalifikacji zawodowych inspektora 
ochrony danych, o których mowa w ust. 5.

Or. en

Poprawka 746
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Status inspektora ochrony danych
1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający dopilnowują, by inspektor 
ochrony danych był właściwie i terminowo 
włączany we wszystkie kwestie dotyczące 
ochrony danych osobowych.
2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektor ochrony 
danych wykonywał swoje obowiązki i 
zadania niezależnie i nie otrzymywał 
żadnych poleceń dotyczących pełnienia 
swojej funkcji. Inspektor ochrony danych 
podlega bezpośrednio kierownictwu 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.
3. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wspierają inspektora 
ochrony danych w wykonywaniu przez 
niego zadań i zapewniają personel, 
pomieszczenia, sprzęt i zasoby niezbędne 
do wykonywania obowiązków i zadań, o 
których mowa w art. 37.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie w ramach rozporządzenia przepisów określających sposób organizacji 
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wewnętrznych funkcji w przedsiębiorstwach nie jest uzasadnione. Skuteczną ochronę danych 
osobowych mogą zapewnić różne rodzaje modelów organizacyjnych i dlatego przepisy 
dotyczące ochrony danych nie powinny zmuszać przedsiębiorstw do wybierania jednego 
konkretnego modelu.

Poprawka 747
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający dopilnowują, by inspektor 
ochrony danych był właściwie i terminowo 
włączany we wszystkie kwestie dotyczące 
ochrony danych osobowych.

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający dopilnowują, by inspektor 
ochrony danych miał dostęp do wszystkich 
istotnych informacji, otrzymał do 
dyspozycji pomieszczenia niezbędne do 
wykonywania swoich obowiązków oraz
był właściwie i terminowo włączany we 
wszystkie kwestie dotyczące ochrony 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający dopilnowują, by inspektor 
ochrony danych był właściwie i terminowo
włączany we wszystkie kwestie dotyczące 
ochrony danych osobowych.

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający dopilnowują, by 
organizacja ochrony danych lub inspektor 
ochrony danych byli właściwie i 
terminowo włączani we wszystkie kwestie 
dotyczące ochrony danych osobowych.

Or. en
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Poprawka 749
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektor ochrony 
danych wykonywał swoje obowiązki i 
zadania niezależnie i nie otrzymywał 
żadnych poleceń dotyczących pełnienia 
swojej funkcji. Inspektor ochrony danych 
podlega bezpośrednio kierownictwu 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

2. Inspektor ochrony danych podlega 
bezpośrednio kierownictwu administratora 
lub podmiotu przetwarzającego.

Or. en

Uzasadnienie

Kierownictwo powinno zawsze mieć możliwość wydawania poleceń pracownikom, w tym 
inspektorom ochrony danych, a inspektor ochrony danych nie powinien móc działać 
niezależnie od kierownictwa. Kierownictwo ponosi odpowiedzialność za WSZYSTKIE 
działania danej struktury, w tym za ochronę danych.

Poprawka 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektor ochrony danych 
wykonywał swoje obowiązki i zadania 
niezależnie i nie otrzymywał żadnych 
poleceń dotyczących pełnienia swojej 
funkcji. Inspektor ochrony danych 
podlega bezpośrednio kierownictwu 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

2. Organizacja ochrony danych lub 
inspektor ochrony danych wykonują swoje 
obowiązki i zadania niezależnie.

Or. en
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Poprawka 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wspierają inspektora 
ochrony danych w wykonywaniu przez 
niego zadań i zapewniają personel, 
pomieszczenia, sprzęt i zasoby niezbędne 
do wykonywania obowiązków i zadań, o 
których mowa w art. 37.

3. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wspierają organizację 
ochrony danych lub inspektora ochrony 
danych w wykonywaniu przez nich zadań i 
zapewniają personel, pomieszczenia, sprzęt 
i zasoby niezbędne do wykonywania 
obowiązków i zadań, o których mowa w 
art. 37.

Or. en

Poprawka 752
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ten artykuł zostaje skreślony.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie w ramach rozporządzenia przepisów określających sposób organizacji 
wewnętrznych funkcji w przedsiębiorstwach nie jest uzasadnione. Skuteczną ochronę danych 
osobowych mogą zapewnić różne rodzaje modelów organizacyjnych i dlatego przepisy 
dotyczące ochrony danych nie powinny zmuszać przedsiębiorstw do wybierania jednego 
konkretnego modelu.

Poprawka 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający powierzają inspektorowi 
ochrony danych przynajmniej poniższe 
zadania:

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający powierzają organizacji 
ochrony danych lub inspektorowi ochrony 
danych przynajmniej poniższe zadania:

Or. en

Poprawka 754
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informowanie administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o ich 
obowiązkach wynikających z niniejszego 
rozporządzenia oraz dokumentowanie tej 
działalności i uzyskiwanych odpowiedzi;

a) podnoszenie świadomości, 
informowanie administratora lub podmiotu 
przetwarzającego o ich obowiązkach 
wynikających z niniejszego rozporządzenia 
oraz dokumentowanie tej działalności i 
uzyskiwanych odpowiedzi;

Or. en

Poprawka 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) monitorowanie wykonania i stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności jeśli chodzi o wymogi 
dotyczące uwzględnienia ochrony danych 
już w fazie projektowania, ochrony 
danych jako opcji domyślnej i 
bezpieczeństwa danych oraz 

c) monitorowanie zgodności z niniejszym 
rozporządzeniem.
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informowania podmiotów danych, a także 
wniosków w ramach wykonywania praw 
przysługujących im na mocy niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 756
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) monitorowanie wykonania i stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności jeśli chodzi o wymogi 
dotyczące uwzględnienia ochrony danych 
już w fazie projektowania, ochrony danych 
jako opcji domyślnej i bezpieczeństwa 
danych oraz informowania podmiotów 
danych, a także wniosków w ramach 
wykonywania praw przysługujących im na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

c) monitorowanie wykonania i stosowania 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności jeśli chodzi o wymogi 
dotyczące uwzględnienia ochrony danych 
już w fazie projektowania oraz ochrony 
danych jako opcji domyślnej na mocy 
art. 23, bezpieczeństwa danych na mocy 
art. 30–32 oraz informowania podmiotów 
danych, a także wniosków w ramach 
wykonywania praw przysługujących im na 
mocy art. 11–20 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 757
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienie prowadzenia dokumentacji, 
o której mowa w art. 28;

d) zapewnienie prowadzenia pełnej 
dokumentacji, o której mowa w art. 28;

Or. en
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Poprawka 758
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) monitorowanie dokumentacji, zgłoszeń i 
zawiadomień dotyczących naruszeń 
ochrony danych osobowych na mocy 
art. 31 i 32;

e) nadzorowanie dokumentacji, zgłoszeń i 
zawiadomień dotyczących naruszeń 
ochrony danych osobowych na mocy 
art. 31 i 32;

Or. en

Poprawka 759
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) monitorowanie odpowiedzi na wnioski 
organów nadzorczych oraz, w ramach 
kompetencji inspektora ochrony danych, 
współpraca z organem nadzorczym na 
wniosek tego organu lub z inicjatywy 
inspektora ochrony danych;

g) nadzorowanie odpowiedzi na wnioski 
organów nadzorczych oraz, w ramach 
kompetencji inspektora ochrony danych, 
współpraca z organem nadzorczym na 
wniosek tego organu lub z inicjatywy 
inspektora ochrony danych;

Or. en

Poprawka 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 

1. Państwa członkowskie i Komisja 
współpracują z administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i innymi 
zainteresowanymi stronami w celu 
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danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych 
zapewnionej przez administratorów i 
podmioty przetwarzające. Mechanizmy 
certyfikacji w zakresie ochrony danych 
przyczyniają się właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

zachęcenia, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych 
zapewnionej przez administratorów i 
podmioty przetwarzające. Mechanizmy 
certyfikacji w zakresie ochrony danych 
przyczyniają się do właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić wkład zainteresowanych stron w projektowanie i wdrażanie mechanizmów 
certyfikacji.

Poprawka 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Mechanizmy certyfikacji w zakresie 
ochrony danych są dobrowolne, niedrogie 
i dostępne w przejrzystym procesie, który 
nie jest nadmiernie uciążliwy.
Mechanizmy te są neutralne 
technologicznie i mogą być wdrożone na 
skalę globalną. Przyczyniają się do 
właściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, z uwzględnieniem 
szczególnych cech różnych sektorów oraz 
rozmaitych operacji przetwarzania.

Or. en
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Uzasadnienie

Mechanizmy certyfikacji powinny być zaprojektowane w sposób gwarantujący ich skuteczność 
bez nadmiernej biurokracji i uciążliwości.

Poprawka 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
ochrony danych, o których mowa w ust. 1, 
w tym warunków przyznawania i 
odwoływania, oraz wymogów w zakresie 
uznawania na terytorium Unii i w 
państwach trzecich.

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
ochrony danych, o których mowa w ust. 1, 
w tym warunków przyznawania i 
odwoływania, oraz wymogów w zakresie 
uznawania na terytorium Unii i w 
państwach trzecich, pod warunkiem że 
takie środki są neutralne technologicznie.

Or. en

Poprawka 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w 

skreślony
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art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Przekazanie danych osobowych, które są 
lub mają być przetwarzane po przekazaniu 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić tylko 
wtedy gdy, z zastrzeżeniem innych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
administrator lub podmiot danych spełnią 
warunki wymienione w tym rozdziale, w 
tym dotyczące wtórnego przekazania 
danych z państwa trzeciego lub od 
organizacji międzynarodowej do innego 
państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej.

Przekazanie danych osobowych, które są 
lub mają być przetwarzane po przekazaniu 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, jest zakazane, chyba że, 
z zastrzeżeniem innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, administrator 
lub podmiot danych spełnią warunki 
wymienione w tym rozdziale, w tym 
dotyczące wtórnego przekazania danych z 
państwa trzeciego lub od organizacji 
międzynarodowej do innego państwa 
trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards. With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed. This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.
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Poprawka 765
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż [5 lat] po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia zostanie 
przeprowadzony przegląd wszystkich 
porozumień międzynarodowych w celu 
zapewnienia ich zgodności z 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Unia Europejska podpisała już kilka porozumień międzynarodowych dotyczących 
przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Należy je dostosować do niniejszego 
rozporządzenia w trakcie okresu przejściowego, który nie powinien przekraczać pięciu lat od 
daty wejścia w życie rozporządzenia.

Poprawka 766
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przekazanie może nastąpić, jeżeli 
Komisja zdecydowała, iż państwo trzecie, 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim lub organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony. 
Takie przekazanie nie wymaga żadnego 
dodatkowego zezwolenia.

1. Przekazanie może nastąpić, jeżeli 
Komisja zdecydowała, iż państwo trzecie, 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim, lub organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony. 
Takie przekazanie nie wymaga żadnego 
dodatkowego zezwolenia. Takie decyzje 
nie powinny wpływać na poziom ochrony 
gwarantowany na mocy niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Poprawka 767
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) praworządność, ogólne i sektorowe 
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w 
tym dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, obronności, bezpieczeństwa 
narodowego i prawa karnego, zasad 
wykonywania zawodu i środków 
bezpieczeństwa, które są przestrzegane w 
tym państwie lub organizacji 
międzynarodowej, a także skuteczne i 
egzekwowalne prawa, w tym prawa do 
skutecznych administracyjnych i sądowych 
środków ochrony prawnej przysługujące 
podmiotom danych, w szczególności tym 
podmiotom danych mającym miejsce 
zamieszkania w Unii, których dane 
osobowe są przekazywane;

a) praworządność, ogólne i sektorowe 
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w 
tym dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, obronności, bezpieczeństwa 
narodowego i prawa karnego, a także 
wdrożenie tych przepisów, zasad 
wykonywania zawodu i środków 
bezpieczeństwa, które są przestrzegane w 
tym państwie lub organizacji 
międzynarodowej, a także skuteczne i 
egzekwowalne prawa, w tym prawa do 
skutecznych administracyjnych i sądowych 
środków ochrony prawnej przysługujące 
podmiotom danych, w szczególności tym 
podmiotom danych mającym miejsce 
zamieszkania w Unii, których dane 
osobowe są przekazywane;

Or. en

Poprawka 768
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Komisja zwraca się do Europejskiej 
Rady Ochrony Danych o dostarczenie 
opinii na temat odpowiedniości poziomu 
ochrony. W tym celu Komisja dostarcza 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych 
wszelkie niezbędne dokumenty, w tym 
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korespondencję prowadzoną z rządem 
państwa trzeciego lub organizacją 
międzynarodową;

Or. en

Poprawka 769
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2.

3. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim, lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2, 
uwzględniając w jak najwyższym stopniu 
opinię Europejskiej Rady Ochrony 
Danych. Te akty wykonawcze są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 770
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja na bieżąco monitoruje 
zmiany, które mogą mieć wpływ na 
realizację elementów wymienionych w 
ust. 2 w państwach trzecich i 
organizacjach międzynarodowych, co do 
których przyjęto decyzję zgodnie z ust. 3.
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Or. en

Poprawka 771
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Jeżeli Komisja ma podstawy sądzić –
czy to na podstawie monitorowania, o 
którym mowa w ust. 4a, czy też na 
podstawie innego źródła – że państwo lub 
organizacja międzynarodowa, co do 
których przyjęto decyzję zgodnie z ust. 3, 
nie zapewniają odpowiedniego poziomu 
ochrony w rozumieniu ust. 2, Komisja 
dokonuje przeglądu tej decyzji.

Or. en

Poprawka 772
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie zapewniają 
właściwego poziomu ochrony w 
rozumieniu ust. 2 tego artykułu, w 
szczególności w przypadkach w których 
odnośne przepisy ogólne i sektorowe 
obowiązujące w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej nie 
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych 
praw, w tym prawa do skutecznych 
administracyjnych i sądowych środków 

5. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie zapewniają 
właściwego poziomu ochrony w 
rozumieniu ust. 2 tego artykułu, w 
szczególności w przypadkach w których 
odnośne przepisy ogólne i sektorowe 
obowiązujące w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej nie 
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych 
praw, w tym prawa do skutecznych 
administracyjnych i sądowych środków 
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ochrony prawnej podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przetwarzane. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 lub w przypadkach 
wyjątkowo pilnych w odniesieniu do osób 
fizycznych w zakresie ich prawa do 
ochrony danych osobowych, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 87 ust. 3.

ochrony prawnej podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przetwarzane. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 lub w przypadkach 
wyjątkowo pilnych w odniesieniu do osób 
fizycznych lub prawnych w zakresie ich 
prawa do ochrony danych osobowych, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 87 ust. 3.

Or. de

Poprawka 773
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku podjęcia przez Komisję 
decyzji na mocy art. 5 wszelkie operacje 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, na terytorium lub do 
sektora, w którym odbywa się 
przetwarzanie danych w tym państwie lub 
do organizacji międzynarodowej są 
zakazane, bez uszczerbku dla przepisów 
art. 42–44. We właściwym czasie Komisja 
przystąpi do konsultacji z państwem 
trzecim lub organizacją międzynarodową 
w celu zaradzenia sytuacji wynikającej z 
decyzji podjętej na mocy ust. 5 tego 
artykułu.

6. W przypadku podjęcia przez Komisję 
decyzji na mocy art. 5 wszelkie operacje 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, na terytorium lub do 
sektora, w którym odbywa się 
przetwarzanie danych w tym państwie, lub 
do organizacji międzynarodowej są 
zakazane, chyba że podlegają 
odpowiednim gwarancjom na mocy 
przepisów art. 42 lub należą do odstępstw 
określonych w art. 44. We właściwym 
czasie Komisja przystąpi do konsultacji z 
państwem trzecim lub organizacją 
międzynarodową w celu zaradzenia 
sytuacji wynikającej z decyzji podjętej na 
mocy ust. 5 tego artykułu.

Or. en

Poprawka 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych do prawnie wiążącego 
instrumentu.

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41 lub uznała, 
że państwo trzecie, terytorium lub sektor 
przetwarzający dane w tym państwie 
trzecim, bądź też organizacja 
międzynarodowa nie gwarantują 
odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie 
z art. 41 ust. 5, administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą przekazać dane 
osobowe do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej 
przekazującej dane na szczeblu 
międzynarodowym jedynie wtedy, gdy 
wprowadzą oni odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych do prawnie 
wiążącego instrumentu.

Or. en

Poprawka 775
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych do prawnie wiążącego 
instrumentu.

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych do prawnie wiążącego 
instrumentu, i – w stosownych 
przypadkach zgodnie z oceną skutków –
jeżeli administrator lub podmiot 
przetwarzający zadba o to, by odbiorca 
danych w państwie trzecim utrzymał 
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wysokie standardy ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zachęcenie administratorów do wprowadzenia wysokich standardów 
ochrony danych poprzez zachęcanie ich do przeprowadzania oceny skutków.

Poprawka 776
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych do prawnie wiążącego 
instrumentu.

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
jedynie wtedy, gdy wprowadzą oni 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych do prawnie wiążącego 
instrumentu. Te gwarancje zapewniają 
przynajmniej przestrzeganie zasad 
dotyczących przetwarzania danych 
osobowych określonych w art. 5 oraz 
zapewniają podmiotom danych prawa 
określone w rozdziale III.

Or. en

Poprawka 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez Komisję. Te akty 

b) przyjętych przez Komisję 
standardowych klauzul ochrony danych 
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wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2; lub

podpisanych między administratorem lub 
podmiotem przetwarzającym a odbiorcą 
danych poza EOG, którym to odbiorcą 
może być podwykonawca podmiotu 
przetwarzającego; klauzule te mogą 
obejmować standardowe warunki 
wtórnego przekazywania poza EOG. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2; lub

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma istotne znaczenie z punktu widzenia wyjaśnienia relacji między 
administratorami, podmiotami przetwarzającymi i podwykonawcami podmiotów
przetwarzających w kontekście międzynarodowego przekazywania danych.

Poprawka 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez organ nadzorczy zgodnie 
z mechanizmem zgodności, o którym w 
art. 57, w przypadku gdy Komisja uzna je 
za ogólnie obowiązujące na mocy art. 62 
ust. 1 lit. b); lub

c) standardowych klauzul ochrony danych, 
w tym standardowych warunków 
wtórnego przekazywania danych poza 
EOG, podpisanych między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych poza 
EOG, którym może być podwykonawca 
podmiotu przetwarzającego, które to 
klauzule zostały przyjęte przez organ 
nadzorczy zgodnie z mechanizmem 
zgodności, o którym mowa w art. 57, w 
przypadku gdy Komisja uzna je za ogólnie 
obowiązujące na mocy art. 62 ust. 1 lit. b); 
lub

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma istotne znaczenie z punktu widzenia wyjaśnienia relacji między 
administratorami, podmiotami przetwarzającymi i podwykonawcami podmiotów 
przetwarzających w kontekście międzynarodowego przekazywania danych.

Poprawka 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez organ nadzorczy zgodnie 
z mechanizmem zgodności, o którym w 
art. 57, w przypadku gdy Komisja uzna je 
za ogólnie obowiązujące na mocy art. 62 
ust. 1 lit. b); lub

c) standardowych klauzul ochrony danych 
przyjętych przez organ nadzorczy zgodnie 
z mechanizmem zgodności, o którym 
mowa w art. 57, w przypadku gdy Komisja 
uzna je za ogólnie obowiązujące na mocy 
art. 62 ust. 1 lit. b);

Or. en

Poprawka 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) klauzul umownych podpisanych między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
upoważnionym przez organ nadzorczy 
zgodnie z ust. 4.

d) klauzul umownych podpisanych między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
upoważnionym przez organ nadzorczy 
zgodnie z ust. 4; lub

Or. en

Poprawka 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) klauzul umownych podpisanych 
między administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych, które 
uzupełniają standardowe klauzule 
ochrony danych, o których mowa w ust. 2 
lit. b) i c) tego artykułu i które zostały 
zatwierdzone przez właściwy organ 
nadzorczy zgodnie z ust. 4;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka stanowi zachętę dla organizacji do wychodzenia poza podstawowe wymogi 
regulacyjne i zapewnienia zgodności z systemami takimi jak pieczęcie ochrony danych i znaki 
zaufania.

Poprawka 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) środków, o których mowa w art. 83 
ust. 4, w przypadku wykorzystania danych 
do celów dokumentacji, statystyki lub 
badań naukowych;

Or. en

Poprawka 783
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operacja przekazywania na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych 
lub wiążących reguł korporacyjnych, o 
których mowa w ust. 2 lit. a), b) lub c), nie 
wymaga dodatkowego zezwolenia.

skreślony

Or. en

Poprawka 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Operacja przekazywania na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych 
lub wiążących reguł korporacyjnych, o 
których mowa w ust. 2 lit. a), b) lub c), nie 
wymaga dodatkowego zezwolenia.

3. Operacja przekazywania na podstawie 
ust. 2 lit. a), b), c) lub e) nie wymaga 
dodatkowego zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić bez dalszych obciążeń administracyjnych na przekazywanie do celów badań 
naukowych zakodowanych za pomocą klucza danych, które nie mogą być i nie będą 
wykorzystane przez odbiorców w państwach trzecich do ponownego zidentyfikowania 
podmiotów danych.

Poprawka 785
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa 
się na podstawie klauzul umownych, o 

4. Administrator lub podmiot 
przetwarzający uzyskują od organu 
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których mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego 
artykułu, administrator lub podmiot 
przetwarzający uzyskują od organu 
nadzorczego uprzednie zezwolenie na 
zastosowanie klauzul umownych zgodnie z 
art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli przekazanie wiąże 
się z przetwarzaniem, które dotyczy 
podmiotu danych w innym państwie 
członkowskim lub innych państwach 
członkowskich bądź ma istotny wpływ na 
swobodny przepływ danych osobowych w 
całej Unii, organ nadzorczy stosuje 
mechanizm zgodności, o którym mowa w 
art. 57.

nadzorczego uprzednie zezwolenie na 
zastosowanie klauzul umownych zgodnie z 
art. 34 ust. 1 lit. a) w odniesieniu do 
przekazywania danych zgodnie z 
niniejszym artykułem. Jeśli przekazanie 
wiąże się z przetwarzaniem, które dotyczy 
podmiotów danych w innym państwie 
członkowskim lub innych państwach 
członkowskich bądź ma istotny wpływ na 
swobodny przepływ danych osobowych w 
całej Unii, organ nadzorczy stosuje 
mechanizm zgodności, o którym mowa w 
art. 57.

Or. en

Poprawka 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa się 
na podstawie klauzul umownych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego artykułu, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
uzyskują od organu nadzorczego uprzednie 
zezwolenie na zastosowanie klauzul 
umownych zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a). 
Jeśli przekazanie wiąże się z 
przetwarzaniem, które dotyczy podmiotu
danych w innym państwie członkowskim 
lub innych państwach członkowskich bądź 
ma istotny wpływ na swobodny przepływ 
danych osobowych w całej Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57.

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa się 
na podstawie klauzul umownych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d) lub e) niniejszego 
artykułu, administrator lub podmiot 
przetwarzający uzyskują od właściwego 
organu nadzorczego uprzednie zezwolenie 
na zastosowanie klauzul umownych 
zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, właściwy organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka powiązana jest z art. 42 ust. 4a (nowy) odnoszącym się do zachęcania do 
stosowania dodatkowych zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo danych przy 
międzynarodowym przekazywaniu danych.

Poprawka 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą zdecydować o tym, 
że przekazywanie danych będzie odbywać 
się na podstawie standardowych klauzul 
ochrony danych, o których mowa w ust. 2 
lit. b) i c) tego artykułu, oraz zaoferować 
oprócz tych standardowych klauzul 
dodatkowe, prawnie wiążące 
zobowiązania odnoszące się do 
przekazywanych danych. W takich 
przypadkach te dodatkowe zobowiązania 
są przedmiotem uprzedniej konsultacji z 
właściwym organem nadzorczym i muszą 
stanowić uzupełnienie standardowych 
klauzul i nie być z nimi bezpośrednio lub 
pośrednio sprzeczne. Państwa 
członkowskie, organy nadzorcze i Komisja 
zachęcają do stosowania dodatkowych i 
prawnie wiążących zobowiązań poprzez 
oferowanie administratorom i podmiotom 
przetwarzającym, które przyjmują te 
podwyższone gwarancje, pieczęci, znaków 
i mechanizmów ochrony danych 
przyjętych zgodnie z art. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Administratorzy i podmioty przetwarzające często mają bezpośrednie i praktyczne 
doświadczenie, które wskazuje na to, że w odniesieniu do danych osobowych, które 
przekazują, należy stosować dodatkowe gwarancje. Rozporządzenie powinno zachęcać tych 
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administratorów i podmioty przetwarzające do oferowania w miarę potrzeb dodatkowych 
gwarancji. Te dodatkowe zobowiązania nie powinny jednak być sprzeczne ze standardowymi 
klauzulami.

Poprawka 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W celu zachęcenia do stosowania 
dodatkowych zobowiązań, o których mowa 
w ust. 2 lit. e) tego artykułu, właściwe 
organy mogą oferować administratorom i 
podmiotom przetwarzającym, które 
przyjmują te podwyższone gwarancje, 
pieczęcie, znaki i mechanizmy ochrony 
danych przyjęte zgodnie z art. 39.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Ta poprawka ma na celu zachęcenie do stosowania dodatkowych pieczęci ochrony 
danych lub znaków zaufania.

Poprawka 789
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator 
lub podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 

5. Zezwolenia wydane przez organ 
nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.
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zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

Or. en

Poprawka 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzorczy zatwierdza wiążące 
reguły korporacyjne zgodnie z 
mechanizmem zgodności przewidzianym 
w art. 58 pod warunkiem, że:

1. Jeden organ nadzorczy zatwierdza 
wiążące reguły korporacyjne dla grupy 
przedsiębiorstw zgodnie z mechanizmem 
zgodności przewidzianym w art. 58 i w 
ramach pojedynczego zatwierdzenia.
Reguły te pozwalają na wielokrotne 
międzynarodowe przekazywanie danych w 
obrębie Europy i poza nią w ramach tej 
grupy pod warunkiem, że:

Or. en

Poprawka 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są one prawnie wiążące i mają 
zastosowanie do oraz są egzekwowane 
przez wszystkich członków grupy 
przedsiębiorstw administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, i obejmują ich 
pracowników;

a) są one prawnie wiążące i mają 
zastosowanie do oraz są egzekwowane 
przez wszystkich członków grupy 
przedsiębiorstw administratora lub 
podmiotu przetwarzającego i ich 
zewnętrznych podwykonawców, i 
obejmują ich pracowników;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach usług chmury obliczeniowej dostawcy usług przetwarzania w chmurze często 
korzystają z usług zewnętrznych podwykonawców w celu wykonania konkretnego zadania 
oraz zapewnienia utrzymania i obsługi 24/7. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie 
w wiążących regułach korporacyjnych organu nadzorczego.

Poprawka 792
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wyraźnie przyznają podmiotom danych 
egzekwowalne prawa;

b) wyraźnie przyznają podmiotom danych 
egzekwowalne prawa i są przejrzyste dla 
podmiotów danych;

Or. en

Poprawka 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) strukturę i dane kontaktowe grupy 
przedsiębiorstw i jej członków;

a) strukturę i dane kontaktowe grupy 
przedsiębiorstw i jej członków oraz ich 
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zewnętrznych podwykonawców;

Or. en

Poprawka 794
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ogólne zasady ochrony danych, w
szczególności zasadę celowości, jakość 
danych, podstawę prawna przetwarzania, 
przetwarzanie szczególnie chronionych 
danych osobowych, środki mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz 
wymogi w zakresie wtórnego 
przekazywania organizacjom, które nie są 
związane politykami;

d) ogólne zasady ochrony danych, w 
szczególności zasadę celowości, 
minimalizacji danych i ograniczonego 
okresu przechowywania danych, jakość 
danych, podstawę prawną przetwarzania, 
przetwarzanie szczególnie chronionych 
danych osobowych, środki mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz 
wymogi w zakresie wtórnego 
przekazywania organizacjom, które nie są 
związane politykami;

Or. en

Poprawka 795
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
wiążących reguł korporacyjnych w 
rozumieniu tego artykułu, w szczególności 
jeśli chodzi o kryteria ich zatwierdzania, 
stosowanie ust. 2 lit. b), d) i e) do 
wiążących reguł korporacyjnych, które 
przyjęły podmioty przetwarzające oraz 

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
wiążących reguł korporacyjnych w 
rozumieniu tego artykułu, w szczególności 
jeśli chodzi o kryteria ich zatwierdzania, w 
tym kryterium przejrzystości dla 
podmiotów danych, stosowanie ust. 2 
lit. b), d) i e) do wiążących reguł 
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innych niezbędnych wymogów w celu 
zapewnienia ochrony danych osobowych 
osoby, której one dotyczą.

korporacyjnych, które przyjęły podmioty 
przetwarzające, oraz innych niezbędnych 
wymogów w celu zapewnienia ochrony 
danych osobowych podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony na mocy 
art. 41 lub odpowiednich gwarancji na 
mocy art. 42, operacja lub zestaw operacji 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić wyłącznie 
pod warunkiem, że:

1. W braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony na mocy 
art. 41; lub jeśli Komisja zdecyduje, że 
państwo trzecie, terytorium lub sektor, w 
którym odbywa się przetwarzanie danych 
w państwie trzecim, lub organizacja 
międzynarodowa nie zapewniają 
odpowiedniego poziomu ochrony w 
rozumieniu art. 41 ust. 5; lub w braku 
odpowiednich gwarancji na mocy art. 42, 
operacja lub zestaw operacji 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić wyłącznie 
pod warunkiem, że:

Or. en

Poprawka 797
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przekazanie następuje z rejestru, który 
zgodnie z prawem Unii lub państwa 
członkowskiego ma służyć za źródło 

g) przekazanie następuje z rejestru, który 
zgodnie z prawem Unii lub państwa 
członkowskiego ma służyć za źródło 
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informacji dla ogółu społeczeństwa, 
udostępnionego do konsultacji obywateli i 
każdej osoby mogącej wykazać słuszny 
interes, o ile warunki określone przez 
prawo Unii lub państwa członkowskiego 
odnośnie do wglądu do takiego rejestru 
zostały w danym przypadku spełnione; lub

informacji dla ogółu społeczeństwa, 
udostępnionego do konsultacji obywateli i 
każdej osoby mogącej wykazać słuszny 
interes, o ile warunki określone przez 
prawo Unii lub państwa członkowskiego 
odnośnie do wglądu do takiego rejestru 
zostały w danym przypadku spełnione, a 
administrator lub podmiot przetwarzający 
uzyskali uprzednie zezwolenie na 
przekazanie lub przekazywanie od organu 
nadzorczego na mocy art. 34;

Or. en

Poprawka 798
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, których nie można 
uznać za częste lub masowe i jeżeli 
administrator lub podmiot przetwarzający 
ocenili wszystkie okoliczności 
towarzyszące operacji przekazywania 
danych lub operacjom przekazywania 
danych i na podstawie tej oceny w razie 
potrzeby przewidzieli odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, których nie można 
uznać za częste lub masowe i jeżeli 
administrator lub podmiot przetwarzający 
ocenili wszystkie okoliczności 
towarzyszące operacji przekazywania 
danych lub operacjom przekazywania 
danych i na podstawie tej oceny w razie 
potrzeby przewidzieli odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych.

h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, jeżeli administrator lub 
podmiot przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące operacji 
przekazywania danych lub operacjom 
przekazywania danych i na podstawie tej 
oceny w razie potrzeby przewidzieli 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

W erze przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej trudno uznać „częste lub masowe” 
przekazywanie danych za jakościowo różne od przekazywania danych na mniejszą skalę.
Ważne jest natomiast zastosowanie odpowiednich gwarancji.

Poprawka 800
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie ust. 1 lit. h), administrator lub 
podmiot przetwarzający zwracają 
szczególną uwagę na charakter danych, 
cel i czas trwania planowanej operacji 
przetwarzania lub planowanych operacji 
przetwarzania, a także sytuację w 
państwie pochodzenia, państwie trzecim i 
państwie ostatecznego przeznaczenia oraz, 
w razie potrzeby, istnienie odpowiednich 
gwarancji w zakresie ochrony danych.

skreślony

Or. en
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Poprawka 801
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustęp 1 lit. b), c) i h) nie ma 
zastosowania do działalności prowadzonej 
przez organy publiczne w ramach 
wykonywania ich uprawnień publicznych.

4. Ustęp 1 lit. b) i c) nie ma zastosowania 
do działalności prowadzonej przez organy 
publiczne w ramach wykonywania ich 
uprawnień publicznych.

Or. en

Poprawka 802
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Interes publiczny, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d), musi być uznany w prawie 
Unii lub państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator.

5. Interes publiczny, o którym mowa w 
ust. 1 lit. d), musi być uznany w prawie 
Unii lub państwa członkowskiego, któremu 
podlega administrator. Odstępstwo to 
stosuje się jedynie w odniesieniu do 
sporadycznego przekazywania danych. W 
każdym przypadku należy przeprowadzić 
dokładną ocenę wszystkich okoliczności 
takiego przekazywania.

Or. en

Poprawka 803
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający sporządzają włączają 
dokumentację dotyczącą oceny, a także 
istnienia odpowiednich gwarancji, o 
których mowa w ust. 1 lit. h) tego artykułu 
do dokumentacji, o której mowa w art. 28 
i informują organ nadzorczy o 
przekazaniu.

skreślony

Or. en

Poprawka 804
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Ujawnienia, na które nie zezwala prawo 
Unii
1. Żadne orzeczenie sądu lub trybunału 
ani żadna decyzja organu
administracyjnego państwa trzeciego 
wymagające od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego ujawnienia 
danych osobowych nie są uznawane ani 
wykonalne w jakikolwiek sposób, bez 
uszczerbku dla traktatów o wzajemnej 
pomocy lub obowiązujących umów 
międzynarodowych zawartych między 
wnioskującym państwem trzecim a Unią 
Europejską lub państwem członkowskim.
2. Jeżeli orzeczenie sądu lub trybunału 
lub decyzja organu administracyjnego 
państwa trzeciego wymagają od 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ujawnienia danych 
osobowych, administrator danych lub 
podmiot przetwarzający oraz, w 
odpowiednich przypadkach, przedstawiciel 
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administratora natychmiast zawiadamiają 
organ nadzorczy o tym wniosku i muszą 
uzyskać uprzednie zezwolenie na 
przekazywanie danych od organu 
nadzorczego zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. d).
3. Organ nadzorczy ocenia zgodność 
wnioskowanego ujawnienia z niniejszym 
rozporządzeniem, a w szczególności czy 
ujawnienie jest konieczne i prawnie 
wymagane zgodnie z art. 44 ust. 1 lit. d) i 
e) oraz ust. 5.
4. Organ nadzorczy informuje właściwy 
organ krajowy o wniosku. Administrator 
lub podmiot przetwarzający zawiadamiają 
również podmiot danych o wniosku i 
zezwoleniu organu nadzorczego.
5. Komisja może określić standardowy 
format zawiadomienia przekazywanego 
organowi nadzorczemu, o którym mowa w 
ust. 2, i zawiadomienia przekazywanego 
podmiotowi danych, o którym mowa w 
ust. 4, a także procedury mające 
zastosowanie do tego zawiadomienia. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst poprawki pochodzi z ujawnionego projektu konsultacji z przedstawicielami różnych 
służb. Poprawka stanowi zabezpieczenie w przypadku, gdy państwa trzecie chcą egzekwować 
swoje prawa poza swoim terytorium. Zabezpieczenie to jest konieczne, gdyż w niektórych 
państwach trzecich obowiązuje prawo, które zmusza administratorów danych do ujawniania 
danych osobowych bez odpowiednich gwarancji. Organy państw trzecich mogą mieć dostęp 
do danych osobowych przechowywanych przez europejskich administratorów jedynie 
w ramach procedur wzajemnej pomocy prawnej.

Poprawka 805
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1



AM\923501PL.doc 65/123 PE502.174v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanowi 
przepisy przewidujące, że przynajmniej 
jeden organ publiczny jest odpowiedzialny 
za monitorowanie stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz za przyczynianie się 
do jego jednolitego stosowania na 
terytorium całej Unii w celu ochrony 
podstawowych praw i wolności osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych oraz ułatwienia swobodnego 
przepływu danych w Unii. Dla tych celów 
organy nadzorcze współpracują ze sobą i z 
Komisją.

1. Każde państwo członkowskie ustanowi 
przepisy przewidujące, że przynajmniej 
jeden organ publiczny jest odpowiedzialny 
za monitorowanie stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz za przyczynianie się 
do jego jednolitego stosowania na 
terytorium całej Unii w celu ochrony 
podstawowych praw i wolności osób 
fizycznych i prawnych w odniesieniu do 
przetwarzania danych oraz ułatwienia 
swobodnego przepływu danych w Unii. 
Dla tych celów organy nadzorcze 
współpracują ze sobą i z Komisją.

Or. de

Poprawka 806
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy miał własny personel, 
który jest powoływany przez szefa organu 
nadzorczego i podlega jego kierownictwu.

6. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy miał własny personel, 
wybrany w oparciu o doświadczenie i 
kompetencje niezbędne do wypełnienia 
swoich obowiązków, zwłaszcza w zakresie 
ochrony danych osobowych, powoływany 
przez szefa organu nadzorczego i 
podlegający jego kierownictwu.

Or. ro

Uzasadnienie

Personel organu nadzorczego powinien być wybierany w oparciu o doświadczenie i 
kompetencje niezbędne do wypełnienia swoich obowiązków, zwłaszcza w zakresie ochrony 
danych osobowych.

Poprawka 807
Amelia Andersdotter
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego byli 
wybierani albo przez parlament albo przez 
rząd danego państwa członkowskiego.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego byli 
wybierani przez parlament danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający prowadzą 
działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, organ nadzorczy głównej 
siedziby administratora lub podmiotu 
przetwarzającego jest odpowiedzialny za 
nadzór nad działalnością administratora 
lub podmiotu przetwarzającego we 
wszystkich państwach członkowskich, bez 
uszczerbku dla przepisów rozdziału VII 
niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku gdy rozporządzenie 
stosuje się zgodnie z art. 3 ust. 1, 
właściwym organem nadzorczym jest 
organ nadzorczy państwa członkowskiego 
lub terytorium, gdzie znajduje się główna 
siedziba administratora lub podmiotu 
przetwarzającego podlegającego 
rozporządzeniu. Spory powinny być 
rozwiązywane zgodnie z mechanizmem 
zgodności określonym w art. 58 i bez 
uszczerbku dla innych przepisów rozdziału 
VII niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy rozporządzenie 
stosuje się zgodnie z art. 3 ust. 2, 
właściwym organem nadzorczym jest 
organ nadzorczy państwa członkowskiego 
lub terytorium, gdzie administrator ma 
wyznaczonego przedstawiciela w Unii 
Europejskiej zgodnie z art. 25.

Or. en

Poprawka 810
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku gdy rozporządzenie 
stosuje się do kilku administratorów i/lub 
podmiotów przetwarzających należących 
do tej samej grupy przedsiębiorstw 
zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2, tylko 
jeden organ nadzorczy będzie właściwym 
organem nadzorczym, a jego wybór 
zostanie dokonany zgodnie z art. 51 ust. 2.

Or. en

Poprawka 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W przypadku gdy rozporządzenie 
stosuje się do kilku administratorów i/lub 
podmiotów przetwarzających należących 
do tej samej grupy przedsiębiorstw 
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zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2, tylko 
jeden organ nadzorczy będzie właściwym 
organem nadzorczym, a jego wybór 
zostanie dokonany zgodnie z art. 51 ust. 2.

Or. en

Poprawka 812
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) jest konsultowany przez instytucje i 
organy państw członkowskich na temat 
środków prawnych i administracyjnych 
dotyczących ochrony praw i wolności osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych;

f) jest konsultowany przez instytucje i 
organy państw członkowskich na temat 
środków prawnych i administracyjnych 
dotyczących ochrony praw i wolności osób 
fizycznych i prawnych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych;

Or. de

Poprawka 813
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) opracowuje wytyczne dotyczące 
stosowania uprawnień wykonawczych, 
który to proces w razie potrzeby jest 
koordynowany na szczeblu Europejskiej 
Rady Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy, na wniosek, doradza 
każdemu podmiotowi danych na temat 
korzystania z praw na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, a w 
stosownych przypadkach współpracuje w 
tym celu z organami nadzorczymi w 
innych państwach członkowskich.

3. Właściwy organ nadzorczy, na wniosek, 
doradza każdemu podmiotowi danych na 
temat korzystania z praw na podstawie 
niniejszego rozporządzenia, a w 
stosownych przypadkach współpracuje w 
tym celu z organami nadzorczymi w 
innych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do:

1. Właściwy organ nadzorczy jest 
uprawniony do:

Or. en

Poprawka 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy organ nadzorczy ma uprawnienia 
dochodzeniowe pozwalające mu uzyskać 
od administratora lub podmiotu 
przetwarzającego:

Właściwy organ nadzorczy ma uprawnienia 
dochodzeniowe pozwalające mu uzyskać 
od administratora lub podmiotu 
przetwarzającego:

Or. en
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Poprawka 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy organ nadzorczy ma uprawnienie 
do zwrócenia uwagi organom sądowym na 
naruszenie niniejszego rozporządzenia i do 
wszczynania postępowania prawnego, w 
szczególności zgodnie z art. 74 ust. 4 i 
art. 75 ust. 2.

3. Właściwy organ nadzorczy ma 
uprawnienie do zwrócenia uwagi organom 
sądowym na naruszenie niniejszego 
rozporządzenia i do wszczynania 
postępowania prawnego, w szczególności 
zgodnie z art. 74 ust. 4 i art. 75 ust. 2.

Or. en

Poprawka 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy organ nadzorczy ma uprawnienie 
do nakładania sankcji administracyjnych za 
naruszenie przepisów prawa 
administracyjnego, w szczególności o 
którym mowa w art. 79 ust. 4, 5 i 6.

4. Właściwy organ nadzorczy ma 
uprawnienie do nakładania sankcji 
administracyjnych za naruszenia
przepisów prawa administracyjnego, w 
szczególności te, o których mowa w art. 79 
ust. 4, 5 i 6.

Or. en

Poprawka 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 
informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń 
i konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy operacje przetwarzania 
danych będą miały prawdopodobnie wpływ 
na podmioty danych w wielu państwach 
członkowskich.

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 
informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń 
i konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy operacje przetwarzania 
danych będą miały prawdopodobnie skutki 
prawne niekorzystne dla podmiotów 
danych.

Or. en

Poprawka 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy podejmuje 
wszystkie odpowiednie środki niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na wniosek 
innego organu nadzorczego bez zwłoki i 
nie później niż w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania wniosku. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 
przekazywanie odpowiednich informacji 
na temat przebiegu dochodzenia lub 
realizacji środków egzekucyjnych w celu 
doprowadzenia do zaprzestania lub 
zabronienia operacji przetwarzania 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

2. Każdy organ nadzorczy podejmuje 
wszystkie odpowiednie środki niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na wniosek 
innego organu nadzorczego bez zwłoki i 
nie później niż w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania wniosku. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 
przekazywanie odpowiednich informacji 
na temat przebiegu dochodzenia lub 
realizacji środków egzekucyjnych w celu 
doprowadzenia do zaprzestania lub 
zabronienia operacji przetwarzania, co do 
których udowodniono, że są niezgodne z 
niniejszym rozporządzeniem.
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Or. en

Poprawka 821
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadkach gdy operacje 
przetwarzania będą miały prawdopodobny
wpływ na podmioty danych organ 
nadzorczy każdego z tych państw 
członkowskich ma prawo uczestniczyć, 
stosownie do okoliczności, w 
wykonywaniu wspólnych zadań 
dochodzeniowych lub wspólnych operacji. 
Właściwy organ nadzorczy wzywa organ 
nadzorczy każdego z tych państw 
członkowskich do uczestnictwa w 
wykonywaniu danego zadania 
dochodzeniowego lub wspólnej operacji i 
odpowiada bezzwłocznie na wniosek 
organu nadzorczego zawierający prośbę o 
uczestnictwo w operacjach.

2. W przypadkach gdy operacje 
przetwarzania będą miały prawdopodobny 
wpływ na podmioty danych, organ 
nadzorczy każdego z tych państw 
członkowskich uczestniczy, stosownie do 
okoliczności, w wykonywaniu wspólnych 
zadań dochodzeniowych lub wspólnych 
operacji. Właściwy organ nadzorczy 
wzywa organ nadzorczy każdego z tych 
państw członkowskich do uczestnictwa w 
wykonywaniu danego zadania 
dochodzeniowego lub wspólnej operacji i 
odpowiada bezzwłocznie na wniosek 
organu nadzorczego zawierający prośbę o 
uczestnictwo w operacjach.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie stopnia zobowiązania organów ds. ochrony danych w zakresie współpracy z ich 
odpowiednikami w przypadku spraw transgranicznych może pomóc w zapewnieniu, że 
mniejsze organy ds. ochrony danych nie będą nadmiernie obciążone w sprawach dotyczących 
dużych przedsiębiorstw podlegających ich jurysdykcji. Ponadto pomogłoby to zapobiec 
ryzyku tzw. forum-shoppingu w przypadku egzekwowania nowych standardów ochrony 
danych, tj. wybierania przez przedsiębiorstwa miejsca siedziby w taki sposób, aby znaleźć się 
pod jurysdykcją organu ds. ochrony danych, który nie ma odpowiednich zdolności do 
samodzielnego przeprowadzenia dochodzenia na dużą skalę.

Poprawka 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zanim organ nadzorczy przyjmie środek, 
o którym mowa w art. 2, organ ten przesyła 
projekt środka Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych i Komisji.

1. Zanim właściwy organ nadzorczy 
przyjmie środek, o którym mowa w art. 2, 
organ ten przesyła projekt środka 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych i 
Komisji.

Or. en

Poprawka 823
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zanim organ nadzorczy przyjmie środek, 
o którym mowa w art. 2, organ ten przesyła 
projekt środka Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych i Komisji.

1. Zanim właściwy organ przyjmie środek, 
o którym mowa w art. 2, organ ten przesyła 
projekt środka Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych i Komisji.

Or. en

Poprawka 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odnosi się do działań związanych ze 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług podmiotom danych w wielu 
państwach członkowskich lub z 
monitorowaniem ich zachowania; lub

a) odnosi się do działań przetwarzania 
danych osobowych związanych ze 
sprzedażą towarów lub świadczeniem 
usług podmiotom danych w wielu 
państwach członkowskich w przypadku, 
gdy administrator lub podmiot 
przetwarzający spoza EOG nie wyznaczy 
swojego przedstawiciela na terytorium 
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EOG; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta powinna zachęcić przedsiębiorstwa spoza UE do wyznaczania przedstawicieli 
na terytorium UE. Nie należy dyskryminować przedsiębiorstw spoza UE, które mają siedziby 
w UE.

Poprawka 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) może mieć znaczący wpływ na 
swobodny przepływ danych osobowych na 
terytorium Unii; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ma na celu przyjęcie wykazu operacji 
przetwarzania podlegających uprzedniej 
konsultacji na mocy art. 34 ust. 5; lub

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawki do art. 34 dotyczącego uprzedniej konsultacji. Wymóg sporządzania wykazów 
i przedkładania ich do mechanizmu zgodności jest zbyt biurokratyczny i przeciwdziała 
innowacjom.
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Poprawka 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ma na celu przyjęcie wykazu operacji 
przetwarzania podlegających uprzedniej 
konsultacji na mocy art. 34 ust. 5; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ma na celu określenie standardowych 
klauzul ochrony danych, o których mowa 
w art. 42 ust. 2 lit. c); lub

skreślona

Or. en

Poprawka 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ma na celu zezwolenie na klauzule 
umowne, o których mowa w art. 42 ust. 2 
lit. d); lub

skreślona

Or. en
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Poprawka 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) ma na celu zatwierdzenie wiążących 
reguł korporacyjnych w rozumieniu 
art. 43.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Organy ds. ochrony danych powinny być właściwie upoważnione bezpośrednio na mocy 
rozporządzenia do sporządzania wiążących reguł korporacyjnych bez konieczności 
przedstawiania ich w ramach mechanizmu zgodności.

Poprawka 831
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zezwala na przetwarzanie do celów 
badań naukowych zgodnie z art. 81 ust. 3 
i/lub art. 83 ust. 3.

Or. en

Poprawka 832
Ivailo Kalfin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy organ nadzorczy lub Europejska 3. Każdy organ nadzorczy lub Europejska 
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Rada Ochrony Danych mogą zażądać, aby 
jakakolwiek sprawa została załatwiona w 
ramach mechanizmu zgodności, w 
szczególności w przypadku gdy organ 
nadzorczy nie przedstawi projektu środka, 
o którym mowa w ust. 2, lub nie 
wywiązuje się z obowiązków dotyczących 
wzajemnej pomocy zgodnie z art. 55 lub 
wspólnych operacji zgodnie z art. 56.

Rada Ochrony Danych mogą zażądać, aby 
jakakolwiek sprawa została załatwiona w 
ramach mechanizmu zgodności, w 
szczególności w przypadku gdy właściwy 
organ nie przedstawi projektu środka, o 
którym mowa w ust. 2, lub nie wywiązuje 
się z obowiązków dotyczących wzajemnej 
pomocy zgodnie z art. 55 lub wspólnych 
operacji zgodnie z art. 56.

Or. en

Poprawka 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia właściwego i 
spójnego stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja może zażądać, 
aby dowolna sprawa została załatwiona w 
ramach mechanizmu zgodności.

4. W celu zapewnienia właściwego i 
spójnego stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja może zażądać, 
działając w imieniu własnym, lub żąda na 
wniosek zainteresowanej strony, aby 
dowolna sprawa została załatwiona w 
ramach mechanizmu zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku występowania rozbieżności w odniesieniu do stosowania rozporządzenia, które 
zagrażają zharmonizowanemu wdrożeniu i wpływają na konkretne zainteresowane strony, 
zainteresowane strony powinny mieć prawo do przedstawienia swoich obaw w ramach 
mechanizmu zgodności.

Poprawka 834
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przewodniczący Europejskiej Rady 
Ochrony Danych przekazuje niezwłocznie 
drogą elektroniczną stosowne informacje, 
które zostały mu przekazane, przy 
zastosowaniu standardowego formatu, 
członkom Europejskiej Rady Ochrony 
Danych i Komisji. Przewodniczący 
Europejskiej Rady Ochrony Danych 
zapewnia tłumaczenie stosownych 
informacji, jeżeli jest to konieczne.

6. Przewodniczący Europejskiej Rady 
Ochrony Danych bez zbędnej zwłoki 
przekazuje drogą elektroniczną stosowne 
informacje, które zostały mu przekazane, 
przy zastosowaniu standardowego formatu, 
członkom Europejskiej Rady Ochrony 
Danych i Komisji. Przewodniczący 
Europejskiej Rady Ochrony Danych 
zapewnia tłumaczenie stosownych 
informacji, jeżeli jest to konieczne.

Or. en

Poprawka 835
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przewodniczący Europejskiej Rady 
Ochrony Danych przekazuje niezwłocznie 
drogą elektroniczną stosowne informacje, 
które zostały mu przekazane, przy 
zastosowaniu standardowego formatu, 
członkom Europejskiej Rady Ochrony 
Danych i Komisji. Przewodniczący 
Europejskiej Rady Ochrony Danych 
zapewnia tłumaczenie stosownych 
informacji, jeżeli jest to konieczne.

6. Przewodniczący Europejskiej Rady 
Ochrony Danych bez zwłoki przekazuje 
drogą elektroniczną stosowne informacje, 
które zostały mu przekazane, przy 
zastosowaniu standardowego formatu, 
członkom Europejskiej Rady Ochrony 
Danych i Komisji. Przewodniczący 
Europejskiej Rady Ochrony Danych 
zapewnia tłumaczenie stosownych 
informacji, jeżeli jest to konieczne.

Or. en

Poprawka 836
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje opinię na temat danej sprawy, 
jeżeli Europejska Rada Ochrony Danych 
podejmie taką decyzję zwykłą większością 
głosów swoich członków lub jakikolwiek 
organ nadzorczy lub Komisja tego zażąda 
w terminie jednego tygodnia od otrzymania 
stosownej informacji zgodnie z ust. 5. 
Opinię przyjmuje się w terminie jednego 
miesiąca zwykłą większością głosów 
członków Europejskiej Rady Ochrony 
Danych. Przewodniczący Europejskiej 
Rady Ochrony Danych informuje, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, organ nadzorczy, 
o którym mowa, zależnie od okoliczności, 
w ust. 1 i ust. 3, Komisję i organ nadzorczy 
właściwy na podstawie art. 51 o opinii i 
podaje ją do publicznej wiadomości.

7. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje opinię na temat danej sprawy, 
jeżeli Europejska Rada Ochrony Danych 
podejmie taką decyzję zwykłą większością 
głosów swoich członków lub jakikolwiek 
organ nadzorczy lub Komisja tego zażąda 
w terminie jednego tygodnia od otrzymania 
stosownej informacji zgodnie z ust. 5. 
Opinię przyjmuje się w terminie dwóch 
miesięcy zwykłą większością głosów 
członków Europejskiej Rady Ochrony 
Danych. Przewodniczący Europejskiej 
Rady Ochrony Danych informuje, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, organ nadzorczy, 
o którym mowa, zależnie od okoliczności, 
w ust. 1 i ust. 3, Komisję i organ nadzorczy 
właściwy na podstawie art. 51 o opinii i 
podaje ją do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 837
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Organ nadzorczy, o którym mowa w 
ust. 1, i organ nadzorczy właściwy na 
podstawie art. 51 uwzględnia opinię 
Europejskiej Rady Ochrony Danych i w 
terminie dwóch tygodni od uzyskania 
informacji na temat opinii przez 
przewodniczącego Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, przekazuje drogą 
elektroniczną przewodniczącemu 
Europejskiej Rady Ochrony Danych i 
Komisji informację, czy utrzymuje czy 
zmienia projekt środka, a w tym ostatnim 
przypadku przekazuje zmieniony projekt 
środka, przy zastosowaniu standardowego 

8. Właściwy organ nadzorczy, o którym 
mowa w ust. 1, uwzględnia opinię 
Europejskiej Rady Ochrony Danych i w 
terminie dwóch tygodni od uzyskania 
informacji na temat opinii przez 
przewodniczącego Europejskiej Rady 
Ochrony Danych przekazuje drogą 
elektroniczną przewodniczącemu 
Europejskiej Rady Ochrony Danych i 
Komisji informację, czy utrzymuje czy 
zmienia projekt środka, a w tym ostatnim 
przypadku przekazuje zmieniony projekt 
środka, przy zastosowaniu standardowego 
formatu.
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formatu.

Or. en

Poprawka 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 59 skreślony
Opinia Komisji
1. W terminie dziesięciu tygodni od 
wniesienia sprawy na podstawie art. 58 
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni 
w przypadku art. 61, Komisja może 
przyjąć opinię związaną ze sprawami 
wniesionymi na mocy art. 58 lub art. 61 w 
celu zapewnienia właściwego i spójnego 
stosowania rozporządzenia.
2. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
opinię zgodnie z ust. 1 dany organ 
nadzorczy uwzględnia w jak najszerszym 
stopniu opinię Komisji i informuje 
Komisję i Europejską Radę Ochrony 
Danych, czy zamierza utrzymać czy 
zmienić projekt środka.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, 
organ nadzorczy nie może przyjąć 
projektu środka.
4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji, 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

Or. en
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Poprawka 839
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
opinię zgodnie z ust. 1 dany organ 
nadzorczy uwzględnia w jak najszerszym 
stopniu opinię Komisji i informuje 
Komisję i Europejską Radę Ochrony 
Danych, czy zamierza utrzymać czy 
zmienić projekt środka.

2. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
opinię zgodnie z ust. 1, dany organ 
nadzorczy uwzględnia opinię Komisji i 
informuje Komisję i Europejską Radę 
Ochrony Danych, czy zamierza utrzymać 
czy zmienić projekt środka.

Or. en

Poprawka 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60 skreślony
Zawieszenie projektu środka
1. W terminie jednego miesiąca po 
przekazaniu informacji, o której mowa w 
art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy 
Komisja ma poważne wątpliwości, czy 
projekt środka zapewniłby właściwe 
stosowanie niniejszego rozporządzenia czy 
też przeciwnie wiązałby się z jego 
niespójnym stosowaniem, Komisja może 
przyjąć uzasadnioną decyzję nakładającą 
na organ nadzorczy obowiązek 
zawieszenia przyjęcia danego projektu 
środka, uwzględniając opinię wydaną 
przez Europejską Radę Ochrony Danych 
na mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 ust. 2, w 
przypadku gdy wydaje się to konieczne w 
celu:
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a) pogodzenia rozbieżnych stanowisk 
organu nadzorczego i Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, jeżeli nadal wydaje się 
to możliwe; lub
b) przyjęcia środka zgodnie z art. 62 ust. 1 
lit. a).
2. Komisja określi czas trwania 
zawieszenia, który nie przekracza 12 
miesięcy.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, 
organ nadzorczy nie może przyjąć danego 
projektu środka.

Or. en

Poprawka 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 
potrzeba pilnego działania w celu ochrony 
interesów podmiotów danych, w 
szczególności kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo, że skorzystanie z 
prawa przez podmiot danych może być 
znacząco utrudnione przez zmianę 
istniejącego stanu lub w celu uniknięcia 
poważnych niedogodności lub z innych 
powodów, w drodze odstępstwa od 
procedury, o której mowa w art. 58, organ 
ten może przyjąć niezwłocznie środki 
tymczasowe o ograniczonym okresie 
obowiązywania. Organ nadzorczy 
bezzwłocznie informuje o tych środkach 
Europejską Radę Ochrony Danych i 
Komisję, podając pełne uzasadnienie.

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 
potrzeba pilnego działania w celu ochrony 
interesów podmiotów danych na ich 
terytorium, kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo, że skorzystanie z 
prawa przez podmiot danych może być 
znacząco utrudnione przez zmianę 
istniejącego stanu lub w celu uniknięcia 
poważnych niedogodności, przez wyraźne 
naruszenie lub nieuzasadnione 
zaniechanie działań przez właściwy organ 
nadzorczy, w drodze odstępstwa od 
procedury, o której mowa w art. 58, organ 
ten może przyjąć niezwłocznie środki 
tymczasowe o ograniczonym okresie 
obowiązywania. Organ nadzorczy 
bezzwłocznie informuje o tych środkach 
właściwy organ nadzorczy, Europejską 
Radę Ochrony Danych, Komisję oraz 
administratora lub podmiot 
przetwarzający, podając pełne 
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uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 
potrzeba pilnego działania w celu ochrony 
interesów podmiotów danych, w 
szczególności kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo, że skorzystanie z 
prawa przez podmiot danych może być 
znacząco utrudnione przez zmianę 
istniejącego stanu lub w celu uniknięcia 
poważnych niedogodności lub z innych 
powodów, w drodze odstępstwa od 
procedury, o której mowa w art. 58, organ 
ten może przyjąć niezwłocznie środki 
tymczasowe o ograniczonym okresie 
obowiązywania. Organ nadzorczy 
bezzwłocznie informuje o tych środkach 
Europejską Radę Ochrony Danych i 
Komisję, podając pełne uzasadnienie.

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 
potrzeba pilnego działania w celu ochrony 
interesów podmiotów danych, w 
szczególności kiedy istnieje 
niebezpieczeństwo, że skorzystanie z 
prawa przez podmiot danych może być 
znacząco utrudnione przez zmianę 
istniejącego stanu lub w celu uniknięcia 
poważnych niedogodności, w drodze 
odstępstwa od procedury, o której mowa w 
art. 58, organ ten może przyjąć 
niezwłocznie środki tymczasowe o 
ograniczonym okresie obowiązywania. 
Organ nadzorczy bezzwłocznie informuje 
o tych środkach właściwy organ 
nadzorczy, Europejską Radę Ochrony 
Danych i Komisję, podając pełne 
uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 843
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli organ nadzorczy przyjął środek 
zgodnie z ust. 1 i uznaje, że należy przyjąć 

2. Jeżeli organ nadzorczy przyjął środek 
zgodnie z ust. 1, występuje o opinię w 
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pilnie środki ostateczne, może wystąpić o 
opinię w trybie pilnym do Europejskiej 
Rady Ochrony Danych, podając 
uzasadnienie potrzeby wydania takiej 
opinii, w tym pilności przyjęcia środków 
ostatecznych.

trybie pilnym do Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, podając uzasadnienie 
takiego wniosku, w tym pilności przyjęcia 
środków ostatecznych.

Or. en

Poprawka 844
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozstrzygnąć w sprawie właściwego i 
spójnego stosowania niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z jego celami i 
wymogami w związku ze sprawami 
przekazanymi przez organy nadzorcze na 
mocy art. 58 lub art. 61, odnośnie do 
sprawy, w związku z którą przyjęto 
uzasadnioną decyzję na podstawie art. 60 
ust. 1, lub odnośnie do sprawy, w związku 
z którą organ nadzorczy nie przedstawił 
projektu środka i poinformował, że nie 
zamierza postąpić zgodnie z opinią 
Komisji na mocy art. 59;

skreślona

Or. en

Poprawka 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
zapewnia spójne stosowanie niniejszego 
rozporządzenia. W tym celu Europejska 

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
zapewnia spójne stosowanie niniejszego 
rozporządzenia. W tym celu Europejska 
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Rada Ochrony Danych, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji, 
podejmuje następujące działania:

Rada Ochrony Danych, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek Komisji lub 
innej zainteresowanej strony, podejmuje 
następujące działania:

Or. en

Poprawka 846
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) doradza Komisji na temat każdej sprawy 
związanej z ochroną danych osobowych w 
Unii, w tym na temat każdego projektu 
zmian niniejszego rozporządzenia;

a) doradza instytucjom europejskim na 
temat każdej sprawy związanej z ochroną 
danych osobowych w Unii, w tym na temat 
każdego projektu zmian niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) bada z własnej inicjatywy lub na 
wniosek jednego ze swoich członków lub 
Komisji każdą kwestię, której zakres 
obejmuje stosowanie niniejszego 
rozporządzenia i wydaje wytyczne, 
zalecenia oraz najlepsze praktyki 
skierowane do organów nadzorczych w 
celu zachęcenia do spójnego stosowania 
niniejszego rozporządzenia;

b) bada z własnej inicjatywy lub na 
wniosek jednego ze swoich członków,
Komisji lub innej zainteresowanej strony 
każdą kwestię, której zakres obejmuje 
stosowanie niniejszego rozporządzenia, i 
wydaje wytyczne, zalecenia oraz najlepsze 
praktyki skierowane do organów 
nadzorczych w celu zachęcenia do 
spójnego stosowania niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en
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Poprawka 848
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) promuje współpracę i skuteczną 
dwustronną i wielostronną wymianę 
informacji i praktyk między organami 
nadzorczymi;

e) promuje współpracę i skuteczną 
dwustronną i wielostronną wymianę 
informacji i praktyk między organami 
nadzorczymi, w tym koordynację 
wspólnych operacji i innych wspólnych 
działań, jeżeli podejmie taką decyzję na 
wniosek jednego lub kilku organów 
nadzorczych;

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 49 lit. d) określa jedynie minimalną długość okresu kadencji, która w przypadku 
członków krajowych organów ds. ochrony danych wynosi cztery lata. Z tego względu jest 
mało prawdopodobne, aby wszystkie państwa członkowskie wybrały okres kadencji pięciu lat 
lub więcej, w związku z czym wyznaczenie okresu kadencji, którego długość przekracza 
długość kadencji na szczeblu krajowym, sprawiłoby, że członkowie tych organów 
najprawdopodobniej nie będą pełnić swojej funkcji przez pełną kadencję. Podobnie należy 
wyjaśnić, że okresy kadencji przewodniczących Europejskiej Rady Ochrony Danych są 
powiązane z ich funkcją na szczeblu krajowym.

Poprawka 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W stosownych przypadkach 
Europejska Rada Ochrony Danych w 
ramach wykonywania zadań określonych 
w art. 66 konsultuje się z 
zainteresowanymi stronami i zapewnia im 
możliwość wyrażenia swojej opinii 
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w rozsądnym terminie. Bez uszczerbku dla 
art. 72 Europejska Rada Ochrony Danych 
podaje wyniki procedury konsultacji do 
publicznej wiadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Zanim Europejska Rada Ochrony Danych przyjmie opinie i sprawozdania, powinna 
przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami i zapewnić im możliwość wyrażenia 
swojej opinii w rozsądnym terminie tak jak w przypadku innych dziedzin prawa.

Poprawka 850
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska Rada Ochrony Danych 
regularnie i w terminie informuje Komisję 
na temat wyników swojej działalności. 
Sporządza roczne sprawozdanie na temat 
sytuacji dotyczącej ochrony osób 
fizycznych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych w Unii i państwach 
trzecich.

Europejska Rada Ochrony Danych 
regularnie i w terminie informuje Komisję 
na temat wyników swojej działalności. 
Sporządza roczne sprawozdanie na temat 
sytuacji dotyczącej ochrony osób 
fizycznych i prawnych w odniesieniu do 
przetwarzania danych osobowych w Unii i 
państwach trzecich.

Or. de

Poprawka 851
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącyc
h trwa pięć lat i jest odnawialna.

2. Kadencja 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącyc
h trwa pięć lat i jest odnawialna. 
Przewodniczący i wiceprzewodniczący 
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mogą zostać odwołani decyzją Parlamentu 
Europejskiego przyjętą większością dwóch 
trzecich głosów oddanych przez większość 
wchodzących w jego skład posłów.

Or. fr

Poprawka 852
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, których celem jest ochrona 
praw podmiotów danych oraz interesów 
dotyczących ochrony ich danych 
osobowych, i które zostały prawidłowo 
ustanowione zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, ma prawo złożyć skargę 
do organu nadzorczego dowolnego 
państwa członkowskiego w imieniu 
jednego lub więcej podmiotów danych, 
jeżeli uznaje, że prawa podmiotu danych 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone w wyniku przetwarzania 
danych osobowych.

2. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, których celem jest ochrona 
praw podmiotów danych oraz interesów 
dotyczących ochrony ich danych 
osobowych, i które zostały prawidłowo 
ustanowione zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, ma prawo złożyć skargę 
do organu nadzorczego dowolnego 
państwa członkowskiego w imieniu 
jednego lub więcej podmiotów danych ze 
swojego kręgu członków, jeżeli uznaje, że 
prawa podmiotu danych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia zostały 
naruszone w wyniku przetwarzania danych 
osobowych, oraz jeżeli dysponuje 
minimalnymi środkami finansowymi w 
wysokości 80 000 euro i
reprezentatywnymi zasobami 
członkowskimi o odpowiedniej strukturze 
członkowskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Minimalne środki finansowe i reprezentatywne zasoby członkowskie są wymagane w celu 
zapewnienia tego, by instrument składania pozwów zbiorowych nie był nadużywany i nie 
prowadził do powstania typowych stowarzyszeń procesowych, a także w celu zapewnienia 
pokrycia kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych w minimalnym zakresie.
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Poprawka 853
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każdy podmiot, organizacja lub zrzeszenie, 
o których mowa w ust. 2, ma prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego w 
dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 
uznaje, że doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każdy podmiot, organizacja lub zrzeszenie, 
o których mowa w ust. 2, ma prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego w 
dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 
uznaje, że doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych, lub jeżeli uznaje, że 
administrator naruszył swoje obowiązki 
wynikające z art. 23.

Or. en

Poprawka 854
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uznaje, że jej prawa na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
zostały naruszone w wyniku przetwarzania 
jej danych osobowych w warunkach 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna i 
prawna ma prawo do sądowego środka 
ochrony prawnej, jeżeli uznaje, że jej 
prawa na podstawie niniejszego 
rozporządzenia zostały naruszone w 
wyniku przetwarzania jej danych 
osobowych w warunkach niezgodnych z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. de
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Poprawka 855
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Postępowanie przeciwko 
administratorowi i podmiotowi 
przetwarzającemu wszczyna się przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mają siedzibę. Alternatywnie takie 
postępowanie może być wszczęte przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, chyba że administrator jest 
organem publicznym wykonującym swoje 
uprawnienia publiczne.

2. Postępowanie przeciwko 
administratorowi i podmiotowi 
przetwarzającemu wszczyna się przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mają siedzibę. Alternatywnie takie 
postępowanie może być wszczęte przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, chyba że administrator jest 
organem publicznym wykonującym swoje 
uprawnienia publiczne. Odstępstwo to nie 
dotyczy organów publicznych państw 
trzecich.

Or. en

Poprawka 856
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Postępowanie przeciwko 
administratorowi i podmiotowi 
przetwarzającemu wszczyna się przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mają siedzibę. Alternatywnie takie 
postępowanie może być wszczęte przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego
pobytu, chyba że administrator jest 
organem publicznym wykonującym swoje 
uprawnienia publiczne.

2. Postępowanie przeciwko 
administratorowi i podmiotowi 
przetwarzającemu można wszcząć przed 
sądem państwa członkowskiego, w którym 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mają siedzibę, lub przed sądem państwa 
członkowskiego, w którym podmiot 
danych ma miejsce zwykłego pobytu, 
chyba że administrator jest organem 
publicznym państwa członkowskiego 
wykonującym swoje uprawnienia 
publiczne.
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Or. en

Poprawka 857
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych.

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74, w imieniu jednego 
lub większej liczby podmiotów danych. 
Podmioty, organizacje i zrzeszenia, o 
których mowa w art. 73 ust. 2, nie mogą 
dochodzić roszczeń na podstawie art. 77.

Or. en

Poprawka 858
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych.

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych ze swojego kręgu członków.

Or. de

Uzasadnienie

Minimalne środki finansowe i reprezentatywne zasoby członkowskie są wymagane w celu 
zapewnienia tego, by instrument składania pozwów zbiorowych nie był nadużywany i nie 
prowadził do powstania typowych stowarzyszeń procesowych, a także w celu zapewnienia 
pokrycia kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych w minimalnym zakresie.
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Poprawka 859
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74 i 75, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych.

1. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, o których mowa w art. 73 
ust. 2, ma prawo do wykonywania praw, o 
których mowa w art. 74, 75 i 77, w imieniu 
jednego lub większej liczby podmiotów 
danych.

Or. en

Poprawka 860
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

1. Każda osoba, która poniosła szkodę 
materialną lub niematerialną, taką jak 
niepokój czy utrata czasu, w wyniku 
niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

Or. en

Poprawka 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego,
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialność powinna nadal spoczywać na administratorze danych, tak jak w obecnej 
dyrektywie. Administrator jest podmiotem, którego łączą bezpośrednie relacje z podmiotami 
danych, i to on jest odpowiedzialny względem podmiotów danych. Administrator i podmiot 
przetwarzający zazwyczaj określają wzajemną odpowiedzialność w ramach ustaleń 
umownych na wypadek sytuacji, gdy podmiot przetwarzający nie wykonuje swoich 
obowiązków w taki sposób, jak żąda tego administrator danych.

Poprawka 862
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego,
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

Or. en
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Poprawka 863
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada
solidarnie za całą kwotę odszkodowania.

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada 
solidarnie za całą kwotę odszkodowania. 
W przypadku grupy przedsiębiorstw cała 
grupa odpowiada jako jeden podmiot 
gospodarczy.

Or. en

Poprawka 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada 
solidarnie za całą kwotę odszkodowania.

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator, każdy 
administrator odpowiada solidarnie za całą 
kwotę odszkodowania w zakresie, w jakim 
nie określono odpowiedzialności 
poszczególnych współadministratorów w 
ramach ustaleń prawnych, o których 
mowa w art. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Współadministratorzy powinni mieć możliwość umownego podziału odpowiedzialności 
w sposób, który odzwierciedla ich role oraz wzajemne bezpośrednie i pośrednie relacje 
z podmiotami danych. Odpowiedzialność solidarna powinna stosować się do 
współadministratorów jedynie, jeżeli nie określili oni swoich obowiązków i odpowiedzialności 
w ramach ustaleń prawnych wymaganych na mocy art. 24.
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Poprawka 865
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada 
solidarnie za całą kwotę odszkodowania.

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator, każdy 
administrator odpowiada solidarnie za całą 
kwotę odszkodowania.

Or. en

Poprawka 866
Pilar del Castillo Vera

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator lub podmiot 
przetwarzający może zastać zwolniony z 
tej odpowiedzialności, w całości lub w 
części, jeżeli udowodni, że nie jest 
odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody.

3. Administrator może zostać zwolniony z 
tej odpowiedzialności, w całości lub w 
części, jeżeli udowodni, że nie jest 
odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody.

Or. en

Poprawka 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator lub podmiot 3. Administrator może zostać zwolniony z 
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przetwarzający może zastać zwolniony z 
tej odpowiedzialności, w całości lub w 
części, jeżeli udowodni, że nie jest 
odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody.

tej odpowiedzialności, w całości lub w 
części, jeżeli udowodni, że nie jest 
odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody.

Or. en

Poprawka 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji administracyjnych 
zgodnie niniejszym artykułem.

1. Właściwy organ nadzorczy jest 
uprawniony do nakładania sankcji
administracyjnych zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. en

Poprawka 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia, 
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez 
tą osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia, 
wrażliwości danych osobowych,
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia szkody lub ryzyka 
istotnej szkody spowodowanej 
naruszeniem, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez 
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nadzorczym w celu usunięcia naruszenia. tę osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia. 
Chociaż istnieje pewna uznaniowość w 
nakładaniu takich sankcji, umożliwiająca 
wzięcie pod uwagę okoliczności opisanych 
powyżej i innych faktów odnoszących się 
do konkretnej sytuacji, rozbieżności w 
stosowaniu sankcji administracyjnych 
mogą podlegać weryfikacji w ramach 
mechanizmu zgodności.

Or. en

Poprawka 870
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia, 
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez 
tą osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia, 
wrażliwości danych osobowych, 
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia szkody lub ryzyka 
szkody spowodowanej przez naruszenie, 
stopnia odpowiedzialności osoby fizycznej 
lub prawnej oraz poprzednich naruszeń 
popełnionych przez tę osobę, technicznych 
i organizacyjnych środków i procedur 
wdrażanych na mocy art. 23 i stopnia 
współpracy z organem nadzorczym w celu 
usunięcia naruszenia. W stosownych 
przypadkach organ ds. ochrony danych 
jest również uprawniony, by wymagać 
wyznaczenia inspektora ochrony danych, 
jeżeli podmiot, organizacja lub zrzeszenie 
dokonały wyboru, by go nie wyznaczać.
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Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu zagwarantowanie, że umyślne lub zuchwałe naruszenia 
zostaną ukarane dotkliwiej niż naruszenia wynikające z samej tylko niedbałości, tak aby 
sankcje były proporcjonalne do postępowania, a najbardziej dotkliwe sankcje były 
zarezerwowane dla najpoważniejszych wykroczeń.

Poprawka 871
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Czynniki obciążające, które 
uzasadniają grzywny administracyjne w 
wysokości górnych pułapów 
ustanowionych w ust. 4–6, to w 
szczególności:
(i) ponawiane naruszenia popełnione z 
zuchwałym lekceważeniem 
obowiązującego prawa;
(ii) odmowa współpracy w ramach 
procesu egzekwowania prawa lub jego 
utrudnianie;
(iii) naruszenia, które są umyślne, 
poważne i mogą wyrządzić znaczne 
szkody;
(iv) fakt, że nie przeprowadzono oceny 
skutków w zakresie ochrony danych;
(v) fakt, że nie wyznaczono inspektora 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 872
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Czynniki łagodzące, które uzasadniają 
grzywny administracyjne w wysokości 
dolnych pułapów ustanowionych w ust. 4–
6, to w szczególności:
(i) środki podjęte przez osobę fizyczną lub 
prawną w celu zapewnienia wypełniania 
odpowiednich obowiązków;
(ii) rzeczywista niepewność co do tego, czy 
działanie stanowi naruszenie 
odpowiednich obowiązków;
(iii) bezzwłoczne zaprzestanie działania 
stanowiącego naruszenie po 
uświadomieniu sobie tego faktu;
(iv) współpraca w ramach procesów 
egzekwowania prawa;
(v) przeprowadzenie oceny skutków w 
zakresie ochrony danych;
(vi) wyznaczenie inspektora ochrony 
danych.

Or. en

Poprawka 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zaistnienia pierwszego 
przypadku nieumyślnego naruszenia 
niniejszego rozporządzeniem nie nakłada 
się sankcji, lecz udziela ostrzeżenia na 
piśmie, w przypadku gdy:

3. W przypadku zaistnienia pierwszego 
przypadku nieumyślnego naruszenia 
niniejszego rozporządzeniem nie nakłada 
się sankcji, lecz udziela ostrzeżenia na 
piśmie.

Or. en
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Poprawka 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

skreślona

Or. en

Poprawka 876
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 1 000 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 2% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 1 000 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 5% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:
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Or. en

Uzasadnienie

Aby chronić nasze prawa podstawowe, sankcje administracyjne powinny mieć charakter 
odstraszający.

Poprawka 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadkach, w których 
jest to konieczne, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

Or. en

Poprawka 878
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 1. Państwa członkowskie stanowią 
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przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada wolności mediów w prawie ochrony danych nie dotyczy „wyłącznie” bezpośredniej 
pracy dziennikarskiej. Działania dochodzeniowe dziennikarzy również byłyby zagrożone, 
gdyby dane dotyczące podróży służbowych, honorariów informatorów itp. stały się znane 
organom zewnętrznym.

Poprawka 879
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje wytyczne dotyczące tego, kiedy 
takie wyłączenia lub odstępstwa mogą być 
konieczne, po konsultacji z 
przedstawicielami prasy, twórców i 
artystów, podmiotami danych oraz 
właściwymi organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en
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Poprawka 880
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Przetwarzanie danych osobowych a 
zasada publicznego dostępu do 
dokumentów urzędowych
Dane osobowe w dokumentach 
przechowywanych przez organ publiczny 
lub podmiot publiczny mogą być 
ujawniane przez ten organ lub podmiot 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych, 
które godzi prawo do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie jest nadmiernie 
utrudniony przez przepisy o ochronie danych. Jak stwierdzono w opiniach EIOD, Grupy 
Roboczej Art. 29 i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, należy w związku z tym 
zagwarantować zgodność z zasadą dostępu do dokumentów urzędowych.

Poprawka 881
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Dane osobowe w dokumentach 
przechowywanych przez organ publiczny 
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lub podmiot publiczny mogą być 
ujawniane przez ten organ lub podmiot 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych, 
które godzi prawo do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie jest nadmiernie 
utrudniony przez przepisy o ochronie danych. Jak stwierdzono w opiniach EIOD, Grupy 
Roboczej Art. 29 i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, należy w związku z tym 
zagwarantować zgodność z zasadą dostępu do dokumentów urzędowych również w artykule 
rozporządzenia, a nie tylko w punkcie preambuły.

Poprawka 882
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
i zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących zdrowia 
musi odbywać się na podstawie prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego, które 
przewiduje odpowiednie i konkretne środki 
mające na celu zabezpieczenie 
uzasadnionych interesów podmiotu danych 
i które są niezbędne:

1. Bez uszczerbku dla niniejszego 
rozporządzenia i zgodnie z art. 9 ust. 2 
lit. h) przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia musi odbywać się na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, które przewiduje 
odpowiednie i konkretne środki mające na 
celu zabezpieczenie uzasadnionych 
interesów podmiotu danych i które są 
niezbędne:

Or. en

Poprawka 883
Silvia-Adriana Ţicău



AM\923501PL.doc 105/123 PE502.174v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
i zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących zdrowia 
musi odbywać się na podstawie prawa Unii 
lub prawa państwa członkowskiego, które 
przewiduje odpowiednie i konkretne środki 
mające na celu zabezpieczenie 
uzasadnionych interesów podmiotu danych 
i które są niezbędne:

1. Bez uszczerbku dla niniejszego 
rozporządzenia i zgodnie z art. 9 ust. 2 
lit. h) przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia musi odbywać się na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, które przewiduje 
odpowiednie i konkretne środki mające na 
celu zabezpieczenie uzasadnionych 
interesów podmiotu danych i które są 
niezbędne:

Or. en

Poprawka 884
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, w celu zapewnienia 
realizacji jej misji określonej w 
ustawodawstwie państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 885
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze ustawy przepisy szczegółowe 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie lub układy 
zbiorowe między pracodawcami i 
pracownikami mogą przyjąć w drodze 
ustawy przepisy szczegółowe regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, w 
szczególności do celów procedury 
rekrutacyjnej, wykonania umowy o pracę, 
w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa lub 
przez umowy zbiorowe, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, wyroków 
skazujących za przestępstwa, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz do
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz do celu 
zakończenia stosunku pracy.

Or. en
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Poprawka 887
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze ustawy przepisy szczegółowe 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Bez uszczerbku dla niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć w drodze ustawy przepisy 
szczegółowe regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności 
do celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
zwolnienia z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa lub przez umowy 
zbiorowe, zarządzania, planowania i 
organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz do celów wykonywania praw i 
korzystania ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz do celu zakończenia 
stosunku pracy.

Or. en

Poprawka 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data. In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Poprawka 889
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie przyjmują przepisy 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.
Każde państwo członkowskie zawiadamia 
Komisję o przepisach prawa, które 
przyjęło na mocy niniejszego ustępu, oraz 
o każdej kolejnej zmianie mającej na nie 
wpływ.

Or. en

Poprawka 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
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celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

celów dokumentacji i statystyki oraz do 
celów naukowych na mocy art. 6 ust. 2 i 
art. 9 ust. 2 lit. i) jedynie wtedy, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 83 określa niezależną podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych do 
celów naukowych, pod warunkiem że spełnione są określone tam kryteria. Poprawka ta ma na 
celu wyjaśnienie, że pozostałe podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych 
określone w art. 6 i 9 (np. zgoda podmiotów danych) pozostają nienaruszone, a naukowcy 
mogą powoływać się na te przepisy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych 
zamiast na art. 83 ust. 1.

Poprawka 891
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe 
nienależące do kategorii danych 
określonych w art. 8 i art. 9 
rozporządzenia do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych jedynie 
wtedy, gdy:

Or. en

Poprawka 892
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 

1. Bez uszczerbku dla niniejszego 
rozporządzenia można przetwarzać dane 
osobowe do celów dokumentacji, statystyki 
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naukowych jedynie wtedy, gdy: i badań naukowych jedynie wtedy, gdy:

Or. en

Poprawka 893
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji i statystyki oraz do 
celów naukowych jedynie wtedy, gdy:

Or. en

Poprawka 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji i statystyki oraz do 
celów naukowych jedynie wtedy, gdy:

Or. en

Poprawka 895
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie 
umożliwia lub przestaje umożliwiać 
identyfikację osoby, której dane dotyczą;

skreślona

Or. en

Poprawka 896
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie umożliwia 
lub przestaje umożliwiać identyfikację 
osoby, której dane dotyczą;

a) nie można ich racjonalnie osiągnąć 
przez przetwarzanie danych, które nie 
umożliwia identyfikacji podmiotu danych 
lub przestaje ją umożliwiać;

Or. en

Poprawka 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dalsze przetwarzanie danych do celów 
historycznych, statystycznych lub 
naukowych nie jest uznane za niezgodne z 
tymi celami na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) 
pod warunkiem, że przetwarzanie:
a) podlega warunkom i gwarancjom 
określonym w tym artykule; oraz
b) jest zgodne ze wszystkimi innymi 
właściwymi przepisami.
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Or. en

Poprawka 898
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) z zastrzeżeniem jedynie wyjątku 
określonego w ust. 3 dane należące do 
kategorii danych określonych w art. 8 i 
art. 9 rozporządzenia można przetwarzać 
do celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie za zgodą podmiotów 
danych udzieloną zgodnie z art. 4 ust. 8.

Or. en

Poprawka 899
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

skreślona

Or. en

Poprawka 900
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) państwa członkowskie mogą prawnie 
określać wyjątki od wymogu uzyskania 
zgody na badania naukowe, o której 
mowa w ust. 2, w odniesieniu do badań, 
które służą wyjątkowo wysokim interesom 
publicznym, jeżeli badania te nie mogą 
zostać przeprowadzone inaczej. Takie 
dane są zanonimizowane lub opatrzone 
pseudonimem zgodnie z najwyższymi 
możliwymi standardami. Należy też 
przedsięwziąć wszystkie możliwe środki w 
celu zapobieżenia ponownej identyfikacji 
podmiotów danych. Takie przetwarzanie 
wymaga uprzedniej zgody właściwego 
krajowego organu nadzorczego lub 
właściwych krajowych organów 
nadzorczych zgodnie z art. 34 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia oraz 
przedstawienia w ramach mechanizmu 
zgodności przewidzianego w sekcji 2 
rozdziału VII niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 901
Giles Chichester

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dalsze przetwarzanie danych do celów 
historycznych, statystycznych lub 
naukowych nie jest uznane za niezgodne z 
tymi celami na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) 
pod warunkiem, że przetwarzanie:
a) podlega warunkom i gwarancjom 
określonym w tym artykule; oraz
b) jest zgodne ze wszystkimi innymi 
właściwymi przepisami.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprzez powiązanie art. 5 ust. 1 lit. b) z art. 83 w niniejszej poprawce wyjaśnia się, że cele 
dokumentacji, statystyki i badań naukowych nie są z założenia ze sobą sprzeczne.

Poprawka 902
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W granicach niniejszego 
rozporządzenia, a zwłaszcza niniejszego 
artykułu, państwa członkowskie mogą 
przyjmować szczegółowe przepisy 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych do celów badań naukowych, w 
szczególności badań zdrowia publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zasady ochrony danych na szczeblu państw członkowskich są skomplikowane i pełne 
niuansów znaczeniowych również w odniesieniu do badań zdrowia publicznego.
Ustawodawcy państw członkowskich powinni być uprawnieni do utrzymywania lub 
przyjmowania konkretnych środków w zakresie etycznego nadzoru nad badaniami zdrowia 
publicznego przeprowadzanymi bez potrzeby uzyskania zgody podmiotu danych. Etyczny 
nadzór na szczeblu państwa członkowskiego oferuje podmiotom danych gwarancję, że 
wykorzystanie lub ponowne wykorzystanie ich danych osobowych do celów badawczych jest 
zgodne z wartościami społecznymi obowiązującymi w danym punkcie w czasie.

Poprawka 903
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne lub naukowe 
mogą publikować lub ujawniać publicznie 
w inny sposób dane osobowe jedynie 
wtedy, gdy:

skreślony

a) podmiot danych udzielił zgody, z 
zastrzeżeniem warunków ustanowionych 
w art. 7;
b) publikacja danych osobowych jest 
niezbędna do zaprezentowania ustaleń 
uzyskanych w wyniku badań lub do 
ułatwienia badań w takim zakresie, w 
jakim interesy lub podstawowe prawa i 
wolności podmiotu danych nie mają 
charakteru nadrzędnego; lub
c) osoba, której dane dotyczą podała dane 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 904
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne lub naukowe 
mogą publikować lub ujawniać publicznie 
w inny sposób dane osobowe jedynie 
wtedy, gdy:

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne lub naukowe 
mogą publikować lub ujawniać publicznie 
w inny sposób dane osobowe jedynie za 
zgodą podmiotów danych udzieloną 
zgodnie z art. 4 ust. 8.

Or. en

Poprawka 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dane osobowe są przetwarzane do 
celów sporządzania zbiorczych 
sprawozdań, które składają się w całości z 
danych zanonimizowanych albo 
opatrzonych pseudonimem, albo 
zabezpieczonych na oba te sposoby.

Or. en

Uzasadnienie

Celem takich sprawozdań nie jest identyfikowanie osób fizycznych ani powiązanie z nimi 
danych. Podczas tworzenia takich sprawozdań zbiory danych na temat osób fizycznych są ze 
sobą łączone w sposób anonimowy i nie mają wpływu na prywatność. Przykładem zbiorczych 
sprawozdań jest Web Analytics.

Poprawka 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą przekazywać dane 
osobowe do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej do celów 
historycznych, statystycznych lub 
naukowych, jeżeli:
a) celów tych nie można inaczej osiągnąć 
przez przetwarzanie danych, które nie 
umożliwia lub przestaje umożliwiać 
identyfikację osoby, której dane dotyczą;
b) odbiorca nie ma dostępu do danych, 
które pozwalają na przypisanie informacji 
do zidentyfikowanego lub możliwego do 
zidentyfikowania podmiotu danych; oraz
c) klauzule umowne podpisane między 
administratorem lub podmiotem 
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przetwarzającym a odbiorcą danych 
uniemożliwiają ponowną identyfikację 
podmiotu danych i ograniczają 
przetwarzanie danych zgodnie z 
warunkami i gwarancjami określonymi w 
tym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Odbiorca danych kodowanych kluczem i przekazywanych do celów badań naukowych nie ma 
możliwości ponownego zidentyfikowania podmiotów danych, a na mocy niniejszej poprawki 
nie ma również dostępu do klucza i umownie zabrania mu się dokonywać ponownej 
identyfikacji podmiotów danych. Niniejsza poprawka pozwala sformalizować proces 
zapewnienia z rozsądnym prawdopodobieństwem, że dane kodowane kluczem nie zostaną 
ponownie zidentyfikowane przez odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, co 
umożliwi przekazywanie takich danych bez dalszych obciążeń.

Poprawka 907
Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów gwarancji 
przetwarzania danych osobowych dla
celów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, jak 
również niezbędnych ograniczeń prawa do 
informacji i dostępu przysługującego 
podmiotowi danych oraz doprecyzowania 
warunków praw podmiotów danych w tych 
okolicznościach i gwarancji tych praw.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji, z wyjątkiem wymagań 
technicznych, przetwarzania danych 
osobowych do celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

Or. en
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Poprawka 908
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83a
Przetwarzanie danych dotyczących 

wyroków skazujących do celów 
zapobiegania przestępczości finansowej

W granicach niniejszego rozporządzenia, 
a także zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. j), do 
celów wykonywania szczególnego prawa 
administratorów, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 lit. b), jeżeli spełnione są kryteria 
interesu publicznego, o których mowa w 
art. 9 ust. 2 lit. g), przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących wyroków 
skazujących lub powiązanych z nimi 
środków bezpieczeństwa jest dozwolone, 
jeżeli zapewnia się właściwe środki 
ochrony podstawowych praw i wolności 
podmiotu danych i można wykazać, że cel 
przetwarzania stanowi istotne odstępstwo 
od wyłączenia ustanowionego w art. 21 
lit. d) niniejszego rozporządzenia i że:
a) przetwarzanie przyczynia się do 
zapobiegania przestępstwom finansowym, 
ich ścigania lub wykrywania, bądź
b) przetwarzanie pomaga organom 
publicznym zaangażowanym w 
zapobieganie przestępstwom finansowym 
o charakterze transgranicznym,
a także że w tych przypadkach i po 
uzyskaniu uprzedniej zgody właściwego 
organu ds. ochrony danych to 
przetwarzanie będzie przeprowadzane na 
podstawie historycznej zgody podmiotu 
danych, nawet jeżeli taka zgoda zostanie 
później wycofana, i bez uszczerbku dla 
prawa do usunięcia danych 
zagwarantowanego w art. 17. Jeżeli 
administrator danych uzyskał zgodę 
właściwego organu publicznego na takie 
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przetwarzanie, podmiot danych zostanie 
poinformowany, że taka zgoda została 
uzyskana zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 14. W takich 
przypadkach moc nadrzędną ma prawo do 
poprawienia danych.

Or. en

Uzasadnienie

Organy publiczne to władze, które mają uprawnienia do prowadzenia dochodzeń 
w odniesieniu do działalności przestępczej. Byłoby nierozsądne, gdyby pozwolono na 
wykorzystywanie przepisów rozporządzenia o ochronie danych jako pretekst do odstępowania 
od zasady, że organy publiczne prowadzą dochodzenia w sprawach karnych i zwalczają 
przestępczość.

Poprawka 909
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne określające 
uprawnienia dochodzeniowe organów 
nadzorczych ustanowione w art. 53 ust. 2 
w odniesieniu do administratorów i 
podmiotów przetwarzających, którzy 
podlegają obowiązkowi zachowania 
tajemnicy zawodowej lub innym 
równoważnym obowiązkom zachowania 
tajemnicy na podstawie prawa krajowego 
lub przepisów ustanowionych przez 
właściwe podmioty krajowe, w przypadku 
gdy jest to konieczne i proporcjonalne dla 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych i obowiązku zachowania 
tajemnicy. Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

1. Bez uszczerbku dla niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
określające uprawnienia dochodzeniowe 
organów nadzorczych ustanowione w 
art. 53 ust. 2 w odniesieniu do 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających, którzy podlegają 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej lub innym równoważnym 
obowiązkom zachowania tajemnicy na 
podstawie prawa krajowego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe podmioty 
krajowe, w przypadku gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne dla pogodzenia 
prawa do ochrony danych osobowych i 
obowiązku zachowania tajemnicy. 
Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
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obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Or. en

Poprawka 910
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne określające 
uprawnienia dochodzeniowe organów 
nadzorczych ustanowione w art. 53 ust. 2 
w odniesieniu do administratorów i 
podmiotów przetwarzających, którzy 
podlegają obowiązkowi zachowania 
tajemnicy zawodowej lub innym 
równoważnym obowiązkom zachowania 
tajemnicy na podstawie prawa krajowego 
lub przepisów ustanowionych przez 
właściwe podmioty krajowe, w przypadku 
gdy jest to konieczne i proporcjonalne dla 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych i obowiązku zachowania 
tajemnicy. Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

1. Bez uszczerbku dla niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
określające uprawnienia dochodzeniowe 
organów nadzorczych ustanowione w 
art. 53 ust. 2 w odniesieniu do 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających, którzy podlegają 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej lub innym równoważnym 
obowiązkom zachowania tajemnicy na 
podstawie prawa krajowego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe podmioty 
krajowe, w przypadku gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne dla pogodzenia
prawa do ochrony danych osobowych i 
obowiązku zachowania tajemnicy. 
Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Or. en

Poprawka 911
Paul Rübig

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, regulacje takie mogą być 
nadal stosowane, pod warunkiem że są 
dostosowane do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony osób fizycznych i 
prawnych w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych, regulacje takie mogą 
być nadal stosowane, pod warunkiem że są 
dostosowane do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 912
Amelia Andersdotter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia.

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, podlegają nadzorowi niezależnego 
organu nadzorczego zgodnie z rozdziałem 
VI niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 913
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 
ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 14 
ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 20 
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ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 
ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 
ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 
ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 
ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 
ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 
ust. 3 i art. 83 ust. 3, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 26 
ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 3, art. 31 
ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, art. 34 
ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, art. 39 
ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, art. 79 
ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 83 
ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 914
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada 
dodatkowych obowiązków na osoby 
fizyczne i prawne w odniesieniu do 
przetwarzania danych w związku z ogólnie 
dostępnymi usługami łączności 
elektronicznej w publicznych sieciach 
łączności na terenie Unii w sprawach, w 
których podmioty te podlegają 
szczególnym obowiązkom służącym temu 
samemu celowi określonemu w dyrektywie 
2002/58/WE.

1. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się w zakresie, w jakim do przetwarzania 
danych stosuje się dyrektywa 2002/58/WE.

Or. en

Poprawka 915
Franck Proust

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Skreśla się art. 1 ust. 2, art. 2 lit. b) i c), 
art. 4 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 6 i 9 dyrektywy 
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2002/58/WE.

Or. fr

Poprawka 916
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE. Pozostała część dyrektywy 
2002/58/WE pozostaje bez zmian.

Or. en

Poprawka 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Akty delegowane i akty wykonawcze 
przyjęte przez Komisję powinny być 
oceniane przez Parlament i Radę co dwa 
lata.

Or. en


