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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dobrze, że UE zamierza stworzyć kompleksowe, spójne i nowoczesne ramy w zakresie 
ochrony danych na wysokim poziomie, gdyż istnieje bardzo wiele wyzwań w związku z 
ochroną danych, jak np. globalizacja, rozwój technologiczny, przybierająca na sile aktywność 
w sieci, zastosowania w związku z coraz powszechniejszą działalnością kryminalną i 
wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.

Dlatego też w ramach odpowiednich przepisów europejskich (art. 16 TFUE oraz uznania 
prawa do ochrony danych osobowych w art. 8 karty praw podstawowych jako 
autonomicznych praw) każdemu należy zagwarantować pewność prawa oraz stworzyć 
warunki umożliwiające zaufanie do podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, a 
zwłaszcza do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, gdyż nieprzestrzeganie przepisów 
dotyczących ochrony danych może poważnie zagrażać podstawowym prawom i wolnościom 
jednostki, a także wartościom państw członkowskich.

W związku z tym Parlament Europejski zawsze stał na stanowisku, że podstawowe prawo do 
ochrony danych i prawo do prywatności obejmuje ochronę osób przed inwigilacją oraz przed 
niezgodnym z prawem wykorzystywaniem ich danych przez samo państwo. Logicznym i 
konsekwentnym krokiem jest zatem zaproponowanie przez Komisję dyrektywy w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 
organy na potrzeby zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar kryminalnych oraz swobodnego przepływu 
takich danych, którą sprawozdawca przyjmuje z wielkim zadowoleniem.

W dziedzinie wykrywania przestępstw i wykonywania kar kryminalnych ochronę danych 
należy jednak pogodzić z innymi zadaniami państwa prawa wynikającymi z monopolu 
władzy państwa. Prawo do ochrony danych w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom, 
zaprowadzania i gwarantowania bezpieczeństwa ogólnego oraz wykrywania przestępstw i 
wykonywania kar kryminalnych należy dostosować do zadań państwa, a także zadbać o to, 
aby państwo było w stanie realizować te zadania w interesie wszystkich obywateli.

Proces stanowienia prawa w dziedzinie ochrony danych na szczeblu europejskim 
charakteryzuje się ogólnie różnorodnością kompetencji. W dawnym pierwszym filarze 
istnieje wyraźnie zarysowująca się kompetencja wywodząca się z rynku wewnętrznego. W 
ramach dawnego trzeciego filaru na pierwszym miejscu stoi współpraca, a nie 
uwspólnotowienie. Dlatego też i w tej dziedzinie decyzja ramowa 2008/977/WSiSW była 
najskuteczniejszym instrumentem ustalenia minimalnych standardów.

Nie wolno też zapominać, że właśnie w przypadku współpracy policyjnej i sądowej tradycje 
prawne państw członkowskich UE przez stulecia rozwijały się zupełnie odmiennie, wobec 
czego ów bardzo drażliwy obszar wymaga, aby bardzo ostrożnie i co najwyżej stopniowo 
wprowadzać regulacje europejskie zmieniające ustalone struktury i tradycje krajowe.

Oprócz tego w odniesieniu do zakresu stosowania art. 16 TFUE w europejskim prawie do 
ochrony danych występuje sporna sytuacja, nierozstrzygnięta jeszcze w orzeczeniach sądów 
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najwyższych i będąca przez to źródłem niepewności prawa, do której zdaniem sprawozdawcy 
należy podejść pragmatycznie. 

Wniosek Komisji w sprawie dyrektywy włącza w zakres jej stosowania międzypaństwową 
wymianę danych, natomiast na podstawie art. 16 II TFUE Unia Europejska dysponuje jedynie 
kompetencjami w zakresie stosowania prawa unijnego. Nie obejmują one jednak 
międzypaństwowego przetwarzania danych policyjnych (art. 87 TFUE).

Charakterystyczną cechą ochrony danych jest jej horyzontalne działanie i możliwość 
oddziaływania na obszary nienależące do wyłącznych kompetencji Komisji, a także 
dodatkowo możliwość jej konfliktu z zasadą pomocniczości.

Z uwagi na powyższe sprawozdawca uważa, że dyrektywa powinna wprowadzać jedynie 
minimalne standardy. W praktyce kwestia „jedynie transgranicznej” lub „również 
międzypaństwowej” ochrony danych traci w ten sposób na aktualności. Skuteczniejszą 
ochronę danych można jak najbardziej utrzymać.

Aby jednak zachować równowagę w stosunku do ochrony danych jako prawa podstawowego, 
konieczne jest wzmocnienie praw jednostki i ich jasne sformułowanie w dyrektywie. 
Niezbędna jest zasada przejrzystości i zasada kontroli, ale zasady te nie mogą być sprzeczne z 
przeciwdziałaniem zagrożeniom i ściganiem przestępstw.

W celu zagwarantowania równowagi między utrzymaniem monopolu władzy, zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz fizycznej nienaruszalności jednostki a prawem 
do ochrony danych zdaniem sprawozdawcy należy wprowadzić zmiany wymienione poniżej.

Rozdział I

- W zakresie stosowania uwzględnia się zapobieganie zagrożeniom (art. 1).

- Państwom członkowskim wyraźnie pozwala się na ustalanie wyższych standardów 
(art. 1). Celem dyrektywy nie jest harmonizacja, lecz ustalenie minimalnych 
standardów.

- W zakres stosowania włącza się organy, instytucje, urzędy i agencje UE (art. 2). 

Rozdział II

- Główną część zasad przetwarzania danych dostosowuje się pod względem językowym 
do podstawowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych. Zgodnie z 
podejściem „pakietowym” zasady te powinny być ze sobą zgodne (art. 4).
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- Skreśla się art. 5, gdyż prowadziłby on do większej biurokracji i zwiększenia kosztów 
ponoszonych przez państwa członkowskie, choć jednocześnie nie przewiduje się w 
nim skutków prawnych.

- Celowość przetwarzania danych to ważna zasada prawa o ochronie danych. Artykuły 
6 i 7 poddano gruntownej zmianie oraz rozszerzono je na podstawie decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW (art. 8 o dokładności danych, art. 3 o celowości i art. 13 o 
celowości w odniesieniu do danych z innych państw UE).

Rozdział III

Zmiany w rozdziale III mają na celu podkreślenie konieczności indywidualnego 
zainteresowania oraz indywidualnego, rzeczywistego zapytania dotyczącego 
przechowywanych danych. 

- Możliwość ograniczenia prawa do uzyskania informacji (art. 12) dotyczy jedynie 
przypadków rozpatrywanych indywidualnie, co prowadzi do wzmocnienia praw 
jednostkowych. 

- W przypadku braku odpowiedniego zapytania prawo do informacji w momencie 
gromadzenia danych ogranicza się na korzyść regulacji w państwach członkowskich.

- Prawo usunięcia lub poprawienia danych zostaje przeformułowane oraz wzmocnione. 
Jednocześnie wprowadza się wyjątki w odniesieniu do prawa usunięcia, takie jak np. 
prawny obowiązek przechowywania danych.

Rozdział IV

- Skreśla się art. 20 (Współadministratorzy), gdyż obniża on standard ochrony danych. 
W stosunkach zewnętrznych z korzyścią dla osób fizycznych należy utrzymać 
wspólną odpowiedzialność obydwu administratorów. 

- Artykuł 23 (Dokumentacja) skraca się w oparciu o art. 10 decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW. W związku z tym skreśla się art. 24 (Prowadzenie ewidencji).

- Artykuł 27 (Bezpieczeństwo przetwarzania) zostaje dostosowany do brzmienia art. 22 
decyzji ramowej.

- Wprowadza się art. 28a (nowy) dotyczący oceny skutków w zakresie ochrony danych, 
którego tekst pochodzi z art. 23 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.
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- Zgodnie z nowymi przepisami naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza się 
jedynie organowi nadzorczemu, a nie osobie fizycznej jako podmiotowi danych (art. 
28 i 29).

Rozdział V 

- Do art. 35b przechodzą postanowienia zawarte w art. 13 decyzji ramowej oraz 
wprowadza się w nim szczególne regulacje dotyczące postępowania z danymi 
pochodzącymi z innych państw członkowskich.

- Art. 36 zostaje przeformułowany. W ściśle ograniczonych przypadkach i po 
spełnieniu rygorystycznych warunków musi istnieć możliwość przekazania danych 
państwom trzecim mimo negatywnej decyzji o właściwości takiego postępowania, aby 
chronić dobra najwyższej wartości (zdrowie i życie).

Rozdział VIII

- Skreśla się prawo do składania skarg przez podmioty prawne, o którym mowa w art. 
50. O możliwości złożenia skargi musi decydować osobiste zainteresowanie i zasada 
indywidualnego przypadku.

Akty delegowane i wykonawcze

- W związku z tą kwestią chodzi o wprowadzenie do wniosku Komisji zmian, które 
sprawią, że w odniesieniu do aktów delegowanych i wykonawczych będą 
obowiązywać jednolite przepisy i nie będzie miała miejsca utrata kompetencji. 
Podobnie jak w zmianach planowanych w związku z podstawowym projektem 
rozporządzenia dotyczącego ochrony danych (COM(2012)0011) preferuje się w tym 
przypadku akty delegowane lub decyzję przekazuje się na szczebel państw 
członkowskich.

Odpowiedzialność pozaumowna

- Komisja Europejska może podjąć niewłaściwą decyzję dotyczącą adekwatności 
stopnia ochrony danych w państwie trzecim lub w organizacji międzynarodowej, co 
doprowadzi do powstania szkód. Przypadek taki należy uregulować w dyrektywie. 

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
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sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zapewnienie spójnego, wysokiego 
poziomu ochrony danych osobowych osób 
fizycznych oraz ułatwienie wymiany 
danych osobowych między właściwymi 
organami państw członkowskich ma 
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
skutecznej współpracy wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych i 
współpracy policyjnej. Aby osiągnąć ten 
cel konieczne jest zapewnienie we 
wszystkich państwach członkowskich
równorzędnego poziomu ochrony praw i 
wolności osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych przez 
właściwe organy w celu zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania i 
w celu wykonywania kar kryminalnych
oraz swobodnego przepływu tych danych. 
Skuteczna ochrona danych osobowych w 
całej Unii wymaga wzmocnienia praw 
podmiotów danych oraz obowiązków 
podmiotów, które przetwarzają dane 
osobowe, lecz także równorzędnych 
uprawnień w zakresie monitorowania i 
zapewnienia zgodności z przepisami o 
ochronie danych osobowych w państwach 
członkowskich.

(7) Zapewnienie spójnego, wysokiego 
poziomu ochrony danych osobowych osób 
fizycznych oraz ułatwienie wymiany 
danych osobowych między właściwymi 
organami państw członkowskich ma 
zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania 
skutecznej współpracy wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych i 
współpracy policyjnej. Aby osiągnąć ten 
cel konieczne jest zapewnienie we 
wszystkich państwach członkowskich
minimalnych standardów we wszystkich 
przypadkach przetwarzania danych 
osobowych przez właściwe organy w celu 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania i w celu wykonywania kar 
kryminalnych.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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technologicznym i nie powinna zależeć od 
zastosowanych technik, ponieważ w 
przeciwnym razie wystąpiłoby poważne 
ryzyko obchodzenia prawa. Ochrona osób 
fizycznych powinna mieć zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych w 
sposób zautomatyzowany, jak również 
ręcznego przetwarzania, jeśli dane znajdują 
się lub mają znajdować się w zbiorze 
danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz 
ich strony tytułowe, które nie są 
zorganizowane według określonych 
kryteriów, nie powinny wchodzić w zakres 
niniejszej dyrektywy. Dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych w toku działalności 
leżącej poza zakresem prawa Unii, w 
szczególności dotyczącej bezpieczeństwa 
narodowego, ani do przetwarzania danych 
przez instytucje, organy, biura i agencje 
Unii, takie jak Europol czy Eurojust.

technologicznym i nie powinna zależeć od 
zastosowanych technik, ponieważ w 
przeciwnym razie wystąpiłoby poważne 
ryzyko obchodzenia prawa. Ochrona osób 
fizycznych powinna mieć zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych w 
sposób zautomatyzowany, jak również 
ręcznego przetwarzania, jeśli dane znajdują 
się lub mają znajdować się w zbiorze 
danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz 
ich strony tytułowe, które nie są 
zorganizowane według określonych 
kryteriów, nie powinny wchodzić w zakres 
niniejszej dyrektywy. Dyrektywa nie 
powinna mieć zastosowania do 
przetwarzania danych w toku działalności 
leżącej poza zakresem prawa Unii, w 
szczególności dotyczącej bezpieczeństwa 
narodowego.

Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zasady ochrony powinny być 
stosowane do wszelkich informacji 
dotyczących zidentyfikowanych lub 
możliwych do zidentyfikowania osób 
fizycznych. Aby ustalić, czy można 
zidentyfikować daną osobę fizyczną, 
należy wziąć pod uwagę wszystkie 
sposoby, jakimi może posłużyć się 
administrator lub inna osoba w celu 
zidentyfikowania tej osoby. Zasady 
ochrony nie powinny być stosowane do 
danych zanonimizowanych w taki sposób, 
że podmiot danych, nie może być już 
zidentyfikowany.

(16) Zasady ochrony powinny być 
stosowane do wszelkich informacji 
dotyczących zidentyfikowanych lub 
możliwych do zidentyfikowania osób 
fizycznych. Aby ustalić, czy można 
zidentyfikować daną osobę fizyczną, 
należy wziąć pod uwagę wszystkie 
sposoby, jakimi może posłużyć się 
administrator lub inna współpracująca z 
nim osoba w celu zidentyfikowania tej 
osoby. Zasady ochrony nie powinny być 
stosowane do danych zanonimizowanych 
w taki sposób, że podmiot danych, nie 
może być już zidentyfikowany.
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Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Nieodłączną cechę przetwarzania 
danych osobowych w obszarze współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej jest to, że 
przetwarzane są dane osobowe należące 
do różnych kategorii osób, których dane 
dotyczą. Należy zatem wprowadzić w 
możliwie największym stopniu 
rozróżnienie między danymi osobowymi 
dotyczącymi różnych kategorii osób, 
takich jak podejrzani, osoby skazane za 
przestępstwo, pokrzywdzeni i osoby 
trzecie, takie jak świadkowie, osoby 
posiadające istotne informacje lub 
kontakty oraz wspólnicy podejrzanych i 
skazanych przestępców.

skreślony

Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Na tyle na ile to możliwe należy 
rozróżniać dane osobowe ze względu na 
stopień ich dokładności i wiarygodności. 
Fakty należy rozróżnić od osobistych 
osądów, w celu zagwarantowania zarówno 
ochrony osób fizycznych, jak i jakości i 
wiarygodności informacji przetwarzanych 
przez właściwe organy.

skreślony

Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Przy określaniu szczegółowych 
przepisów dotyczących formy i procedur 

skreślony



PE502.007v03-00 10/59 AD\933622PL.doc

PL

mających zastosowanie przy zgłaszaniu 
naruszeń ochrony danych osobowych 
należy odpowiednio uwzględnić 
okoliczności naruszenia, w tym zbadać, 
czy dane osobowe były zabezpieczone 
właściwymi technicznymi środkami 
ochrony, skutecznie ograniczającymi 
prawdopodobieństwo niewłaściwego 
wykorzystania danych. W tych przepisach 
i procedurach należy ponadto uwzględnić 
słuszne interesy właściwych organów, w 
przypadkach gdy przedwczesne 
ujawnienie mogłoby niepotrzebnie 
utrudnić badanie okoliczności naruszenia.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by przekazywanie danych 
dokonywane było wyłącznie w przypadku, 
gdy jest to konieczne do zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich i ścigania 
albo wykonywania kar kryminalnych oraz 
gdy administrator w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej jest 
właściwym organem w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy. Przekazywanie może 
mieć miejsce w przypadkach, w których 
Komisja zdecydowała, że dane państwo 
trzecie lub organizacja międzynarodowa 
zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub 
gdy wprowadzono odpowiednie 
gwarancje.

(45) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by przekazywanie danych 
dokonywane było wyłącznie w przypadku, 
gdy jest to konieczne do zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich i ścigania 
albo wykonywania kar kryminalnych oraz 
gdy administrator w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej jest 
właściwym organem w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy.

Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
także do działalności sądów krajowych, 
natomiast właściwość organów 
nadzorczych nie powinna obejmować 
przetwarzania danych osobowych 
wykorzystywanych przez sądy w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości, by 
chronić niezawisłość sędziów podczas 
wykonywania przez nich zadań sądowych.
Wyjątek ten powinien być jednak ściśle 
ograniczony do rzeczywistych zadań 
sądowych w sprawach sądowych i nie 
powinien mieć zastosowania do innych 
działań, w których sędziowie mogą brać 
udział, zgodnie z prawem krajowym.

(55) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
także do działalności sądów krajowych, 
natomiast właściwość organów 
nadzorczych nie powinna obejmować 
przetwarzania danych osobowych 
wykorzystywanych przez sądy w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości, by 
chronić niezawisłość sędziów podczas 
wykonywania przez nich zadań sądowych.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 70 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(70) Ponieważ cele niniejszego 
rozporządzenia, mianowicie ochrona 
podstawowych praw i wolności osób 
fizycznych, w szczególności ich prawa do 
ochrony danych osobowych, oraz 
zapewnienie swobodnego przepływu 
danych osobowych w ramach całej Unii, 
nie mogą zostać osiągnięte w 
wystarczającym stopniu przez państwa 
członkowskie, natomiast z uwagi na skalę 
i skutki proponowanego działania 
możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
szczeblu unijnym, Unia może przyjąć 
środki zgodnie z zasadą pomocniczości, o 
której mowa w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsza dyrektywa nie wychodzi 
poza zakres niezbędny do osiągnięcia tego 
celu.

skreślony
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Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 73

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(73) Aby zagwarantować całościową i 
spójną ochronę danych osobowych w Unii 
umowy międzynarodowe zawarte przez 
państwa członkowskie przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy powinny zostać 
zmienione zgodnie z niniejszą dyrektywą.

skreślony

Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania i wykonywania kar 
kryminalnych.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy 
dotyczące ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
przez właściwe organy do celów 
zapobiegania zagrożeniom wynikającym z 
przestępstw, prowadzenia dochodzeń w ich 
sprawie, wykrywania ich lub ścigania i 
wykonywania kar kryminalnych.

Uzasadnienie

W ramach zapobiegania zagrożeniom przez policję pojawiają się trudności z rozgraniczeniem 
zakresu stosowania dyrektywy i rozporządzenia. Jeżeli dane zagrożenie nie podlega karze i w 
konsekwencji policja nie zapobiega czynowi karalnemu w rozumieniu art. 1 ust. 1 projektu 
dyrektywy, wówczas dyrektywa nie ma zastosowania (przykłady: rejestr osób zaginionych, 
samobójcy). Przepisy rozporządzenia podstawowego dotyczącego ochrony danych są 
całkowicie nieadekwatne w kontekście zapobiegania zagrożeniom.

Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zgodnie z niniejszą dyrektywą państwa 
członkowskie:

2. Przepisy minimalne zawarte w 
niniejszej dyrektywie nie uniemożliwiają 
państwom członkowskim utrzymania lub 
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wprowadzenia regulacji dotyczących 
ochrony danych osobowych 
gwarantujących wyższy standard ochrony.

Uzasadnienie

Celem dyrektywy powinno być ustalenie ogólnoeuropejskiego minimalnego standardu 
ochrony, a nie zastąpienie istniejących regulacji krajowych. Dlatego też państwom 
członkowskim należy wyraźnie pozwolić na stanowienie bardziej rygorystycznych przepisów.

Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniają, by wymiana danych 
osobowych przez właściwe organy w Unii 
nie była ani ograniczana, ani zakazywana 
z przyczyn związanych z ochroną osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych.

skreślona

Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii.

skreślona

Uzasadnienie

Instytucje i organy UE również powinny wchodzić w zakres stosowania dyrektywy.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 



PE502.007v03-00 14/59 AD\933622PL.doc

PL

bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do numeru identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub też przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną
współpracującą z nim osobę fizyczną bądź 
prawną, szczególnie przez odniesienie do 
numeru identyfikacyjnego, danych 
dotyczących lokalizacji, identyfikatora 
online lub też przynajmniej jednego 
czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) „zgoda podmiotu danych” oznacza 
dobrowolne, szczególne, świadome i 
wyraźne oświadczenie woli, przez które 
podmiot danych, w drodze oświadczenia 
lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, wyraża zgodę na 
przetwarzanie dotyczących go danych 
osobowych;

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza zgodę podmiotu danych w ściśle wytyczonych granicach. Choć w 
zasadzie nie można porównywać możliwości obywatela i państwa w tym zakresie, w 
pojedynczych przypadkach zgoda może stanowić uzasadnienie np. masowych testów DNA.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „właściwe organy” oznaczają każdy 
organ publiczny właściwy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania oraz wykonywania kar 

(14) „właściwe organy” oznaczają każdy 
organ publiczny właściwy do celów 
zapobiegania zagrożeniom, prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw, 
wykrywania ich lub ścigania, lub
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kryminalnych; wykonywania kar kryminalnych, w tym 
również instytucje, organy, urzędy i 
agencje Unii Europejskiej;

Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z 
prawem;

a) przetwarzane zgodnie z prawem, 
rzetelnie oraz w sposób przejrzysty i 
umożliwiający weryfikację w odniesieniu 
do podmiotu danych;

Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) prawidłowe, właściwe oraz by nie 
wykraczały poza zakres niezbędny do 
celów, dla których są przetwarzane;

c) prawidłowe, właściwe oraz ograniczone
do minimum niezbędnego do celów, dla 
których są przetwarzane; dane te muszą 
być przetwarzane jedynie wtedy, gdy 
przetwarzanie anonimowe nie wystarczy 
do osiągnięcia wyznaczonych celów i tylko 
przez okres, w którym tych celów nie 
można osiągnąć, przetwarzając 
informacje, które nie obejmują danych 
osobowych;

Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do celów, dla których dane są 
przetwarzane;

e) przechowywane w formie 
umożliwiającej identyfikację podmiotów 
danych przez czas nie dłuższy niż jest to 
konieczne do osiągnięcia celów, dla 
których dane są przetwarzane;
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Uzasadnienie

W wyniku tej poprawki dopasowuje się brzmienie dyrektywy do tekstu rozporządzenia o 
ochronie danych. Zgodnie z tzw. podejściem pakietowym w obydwu aktach prawnych powinny 
obowiązywać te same zasady dotyczące przetwarzania danych.

Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który 
zapewnia zgodność z przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

f) przetwarzane i wykorzystywane jedynie 
przez odpowiednich pracowników 
właściwych organów w ramach 
wykonywania przez nich czynności 
służbowych;

Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – litera f 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który 
zapewnia zgodność z przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

f) przetwarzane pod nadzorem i na 
odpowiedzialność administratora, który 
zapewnia i wykazuje zgodność z 
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą w miarę 
możliwości wprowadzić szczegółowe 
zasady dotyczące kategoryzacji danych, w 
tym również wynikających stąd 
konsekwencji, a także uwzględnić przy 
tym różne cele, w związku z którymi dane 
są gromadzone, w tym również warunki 
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gromadzenia danych, okres ich 
zatrzymywania, możliwe ograniczenia 
praw podmiotu danych do dostępu i 
informacji oraz warunki dostępu do 
danych przez właściwe organy.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Różne stopnie dokładności i 
wiarygodności danych osobowych

Poprawność merytoryczna

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają by,
na ile to możliwe, różne kategorie danych 
osobowych poddawanych przetwarzaniu 
były rozróżniane według stopnia ich 
dokładności i wiarygodności.

1. Właściwe organy dbają o to, aby dane 
osobowe w miarę możliwości były 
poprawne merytorycznie, kompletne i w 
razie konieczności aktualne.

Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustępy 2 i 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie zapewniają, na
ile to możliwe, rozróżnienie między 
danymi osobowymi opartymi na faktach i 
danymi osobowymi opartymi na 
indywidualnej ocenie.

2. Właściwe organy dbają o to, aby 
nieprawidłowe, niepełne lub nieaktualne 
już dane osobowe nie były przekazywane 
ani udostępniane. W tym celu właściwe 
organy w miarę możliwości weryfikują 
jakość danych osobowych przed ich 
przekazaniem lub udostępnieniem. Ilekroć 
przekazuje się dane, dołącza się do nich w 
miarę możliwości informacje, dzięki 
którym odbierające je państwo
członkowskie może ocenić stopień 
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dokładności, kompletności, aktualności i 
wiarygodności tych danych. Jeżeli dane 
osobowe przekazuje się w braku 
uprzedniego wniosku, odbierający je 
organ bezzwłocznie sprawdza, czy dane te 
są potrzebne w celach, w których zostały 
przekazane. 
2a. Jeżeli stwierdzono, że przekazano dane 
nieprawidłowe lub że dane przekazano 
nielegalnie, należy o tym bezzwłocznie 
poinformować odbiorcę. Odbiorca ma 
obowiązek bezzwłocznego poprawienia 
tych danych zgodnie z ust. 1 i art. 15 lub 
ich usunięcia zgodnie z art. 16.

Uzasadnienie

Podstawą tekstu jest art. 8 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, a celem zakaz przekazywania 
merytorycznie niepoprawnych danych.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Legalność przetwarzania i celowość

1. Przetwarzanie danych osobowych jest 
legalne tylko wówczas, gdy ma miejsce z 
poszanowaniem wymienionych poniżej 
zasad.
2. Właściwe organy mogą gromadzić dane 
osobowe tylko do ściśle określonych, 
jednoznacznych i legalnych celów w 
ramach wykonywania swoich zadań. 
Legalnym celom służy gromadzenie 
danych zwłaszcza w związku z:
a) wykonaniem zadania realizowanego 
przez właściwy organ, w oparciu o prawo, 
do celów określonych w art. 1 ust. 1; lub
b) wypełnianiem obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze; lub
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c) ochroną odpowiednich interesów 
podmiotu danych; lub
d) ochroną uzasadnionych interesów 
innej osoby, chyba że wymagający 
ochrony interes danego podmiotu danych 
w zrezygnowaniu z przetwarzania danych 
jednoznacznie przeważa;
e) zapobieganiem zagrożeniu 
bezpieczeństwa publicznego.
3. Przetwarzanie danych osobowych musi 
być zgodne z celami, dla których zostały 
one zebrane. Dane wolno poddać 
dalszemu przetwarzaniu w innym celu, o 
ile:
a) służy ono celom zgodnym z prawem 
(ust. 2);
b) jest ono niezbędne dla potrzeb tego 
innego celu;
c) nie jest ono niezgodne z celami, dla 
których dane zebrano.
4. Ponadto w ramach odstępstwa od ust. 3 
możliwe jest poddanie danych osobowych 
dalszemu przetwarzaniu do celów 
historycznych, statystycznych lub 
naukowych, o ile państwa członkowskie 
przewidują odpowiednie gwarancje, takie 
jak anonimizacja danych.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 b
Szczególne wymagania w przypadku 
danych osobowych z innych państw 

członkowskich
W przypadku danych osobowych 
przekazanych lub udostępnionych przez 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego należy ponadto, jako 
uzupełnienie do ogólnych zasad 
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dotyczących przetwarzania danych, 
zwracać uwagę na kwestie wymienione 
poniżej.
1. Dane osobowe można przekazywać 
podmiotom niepublicznym tylko wówczas, 
gdy:
a) właściwy organ państwa 
członkowskiego, z którego uzyskano 
odnośne dane, wyraził zgodę na ich 
przekazanie zgodnie ze swoim prawem 
krajowym;
b) nie istnieje żaden szczególny 
uzasadniony interes podmiotu danych 
zapobiegający przekazaniu; oraz
c) w szczególnych przypadkach 
przekazanie danych ma dla właściwego 
organu, który przekazuje dane 
podmiotowi niepublicznemu, zasadnicze 
znaczenie z uwagi na:
(i) wykonywanie zadań przyznanych mu 
zgodnie z prawem;
(ii) zapobieganie przestępstwom, ich 
wykrywanie lub ściganie, lub 
wykonywanie sankcji karnych;
(iii) zapobieganie bezpośrednim 
poważnym zagrożeniom bezpieczeństwa 
publicznego lub
(iv) zapobieżenie poważnemu naruszeniu 
praw osób fizycznych.
Właściwy organ przekazujący dane 
podmiotowi niepublicznemu informuje go 
o wyłącznych celach, do jakich dane te 
mogą zostać wykorzystane.
2. Jeżeli spełnione są warunki określone 
w art. 7 ust. 3, dane osobowe mogą 
podlegać dalszemu przetwarzaniu jedynie 
do następujących celów innych niż cele, w 
związku z którymi dane te przekazano lub 
udostępniono:
a) zapobieganie przestępstwom, ich 
ściganie, wykrywanie lub karanie, lub 
wykonywanie sankcji karnych – w 
odniesieniu do przestępstw i sankcji 
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karnych innych niż te, w stosunku do 
których przekazano lub udostępniono 
przedmiotowe dane;
b) inne postępowania sądowe i 
administracyjne bezpośrednio związane z 
zapobieganiem przestępstwom, ich 
ściganiem, wykrywaniem lub karaniem, 
lub z wykonywaniem sankcji karnych;
c) zapobieżenie bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
publicznego; lub
d) w każdym innym celu – wyłącznie za 
uprzednią zgodą państwa członkowskiego 
przekazującego dane lub za zgodą osoby, 
której dotyczą dane, udzieloną zgodnie z 
prawem krajowym.
Powyższe nie narusza przepisów art. 7 ust. 
4.
3. Jeżeli zgodnie z prawem krajowym 
przekazującego państwa członkowskiego 
w określonych przypadkach do wymiany 
danych między właściwymi organami w 
tym państwie członkowskim mają 
zastosowanie szczególne ograniczenia w 
przetwarzaniu danych, organ 
przekazujący informuje odbiorcę o takich 
ograniczeniach. Odbiorca dba o to, aby te 
ograniczenia dotyczące przetwarzania były 
przestrzegane.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule służą włączeniu regulacji z art. 13 decyzji ramowej 
2008/977/WSiSW, dotyczących postępowania z danymi pochodzącymi z innych państw 
członkowskich, a także szczególnej ochronie tych danych. Celem artykułu 7b jest jednocześnie 
ochrona państwa członkowskiego, z którego dane pochodzą, oraz stworzenie atmosfery 
zaufania niezbędnej do wymiany danych wewnątrz Unii, dzięki której przekazane dane nie 
będą podlegać dalszemu przetwarzaniu wedle uznania państwa otrzymującego dane.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7c
Ustalenie terminów usunięcia danych i 

przeglądu
Ustala się odpowiednie terminy usunięcia 
danych osobowych lub okresowego 
przeglądu mającego na celu ustalenie 
potrzeby dalszego przechowywania 
danych. Przestrzeganie tych terminów 
zapewniają odpowiednie rozwiązania 
proceduralne.

Uzasadnienie

Tekst poprawki przejęto z art. 5 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zabraniają 
przetwarzania danych osobowych
ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, wierzenia
religijne lub przekonania filozoficzne,
przynależność do związków zawodowych,
jak również przetwarzania danych
genetycznych lub danych dotyczących 
zdrowia i życia seksualnego.

Przetwarzanie danych osobowych, które 
ujawniają pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne, światopogląd lub przynależność 
do związków zawodowych, oraz danych
osobowych dotyczących stanu zdrowia i 
życia seksualnego jest dozwolone tylko 
wówczas, gdy:

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w 
przypadku gdy:
a) na przetwarzanie zezwala prawo 
przewidujące odpowiednie gwarancje;

a) przetwarzanie jest niezbędne i zezwala
na nie prawo przewidujące odpowiednie 
gwarancje; lub

b) przetwarzanie jest niezbędne w celu 
ochrony żywotnych interesów podmiotu 
danych lub innej osoby;

b) przetwarzanie jest niezbędne w celu 
ochrony żywotnych interesów podmiotu 
danych lub innej osoby;

c) przetwarzanie dotyczy danych 
osobowych, które zostały wyraźnie podane 
do publicznej wiadomości przez podmiot 

c) przetwarzanie dotyczy danych 
osobowych, które zostały wyraźnie podane 
do publicznej wiadomości przez podmiot 
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danych. danych.

Uzasadnienie

Artykuł ten przeformułowano na wzór art. 6 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW. Choć w 
odniesieniu do swojej systematyki odbiega on od zakazu w projekcie dyrektywy, 
przetwarzanie danych wymagających szczególnej ochrony wciąż jest dozwolone jedynie po 
spełnieniu ściśle określonych warunków. Z uwagi na duże znaczenie dowodów w postaci 
śladów DNA usuwa się ponownie wprowadzony przez Komisję zasadniczy zakaz 
przetwarzania danych genetycznych.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że środki
wywołujące niekorzystne skutki prawne 
dla podmiotu danych, lub mające na tę 
osobę istotny wpływ i oparte wyłącznie na 
automatycznym przetwarzaniu danych 
mającym służyć ocenie niektórych 
aspektów o charakterze osobistym 
podmiotu danych, jest zakazane, chyba że 
zostanie dopuszczone prawem, które 
przewiduje również gwarancje słusznych 
interesów podmiotu danych.

1. Środki wywołujące niekorzystne skutki 
prawne dla podmiotu danych lub mające na 
tę osobę istotny wpływ i oparte wyłącznie 
na automatycznym przetwarzaniu danych 
mającym służyć ocenie niektórych 
aspektów o charakterze osobistym 
podmiotu danych są dozwolone tylko 
wówczas, gdy jest to dopuszczone prawem, 
które przewiduje gwarancje słusznych 
interesów podmiotu danych.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest powrót do sformułowań decyzji ramowej (2008/977/WSiSW). 
Profilowanie wciąż jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem spełnienia surowych warunków, 
mimo że odchodzi się od wprowadzania zakazu.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych osoby 
fizycznej, nie opiera się jedynie na 

skreślony
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szczególnych kategoriach danych 
osobowych, o których mowa w art. 8.

Uzasadnienie

W ust. 2 wręcz zachęca się do profilowania na dużą skalę i łatwo można by obejść zawarte w 
nim postanowienia.

Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
podejmuje wszystkie rozsądne kroki, aby 
dysponować przejrzystymi i łatwo 
dostępnymi politykami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
wykonywania praw przez podmioty 
danych.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
podejmuje wszelkie odpowiednie kroki,
których podjęcia można żądać, aby 
dysponować przejrzystymi i łatwo 
dostępnymi politykami w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
wykonywania praw przez podmioty 
danych.

Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że wszelkie 
informacje i komunikaty dotyczące 
przetwarzania danych osobowych mają być 
przekazywane przez administratora 
podmiotowi danych w czytelnej formie, w
jasnym i prostym języku.

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że wszelkie 
informacje i komunikaty dotyczące 
przetwarzania danych osobowych mają być 
przekazywane przez administratora 
podmiotowi danych w czytelnej formie, w
jak najjaśniejszym i prostym języku.

Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
niezwłocznie informuje podmiot danych o 
sposobie reakcji na jego wniosek.

skreślony

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszelkie dane osobowe podlegające 
przetwarzaniu i wszelkie dostępne 
informacje o ich źródle;

Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) przekazanie danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu i wszelkich 
dostępnych informacji o ich źródle.

skreślona

Uzasadnienie

Przedmiotowa kwestia dotyczy zasadniczego prawa dostępu podmiotu danych, więc powinna 
być wymieniona na początku listy.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjnej ograniczające, w 
całości lub w części, prawo dostępu 
podmiotu danych o ile takie częściowe lub 

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjnej ograniczające w 
konkretnym przypadku, w całości lub w 
części, prawo dostępu podmiotu danych w 
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całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

zakresie i przez okres, w którym takie 
częściowe lub całkowite ograniczenie 
stanowi konieczny i proporcjonalny środek 
w demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) aby zapobiec negatywnemu wpływowi 
na zapobieganie przestępstwom, 
wykrywanie ich, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie lub 
wykonywanie kar kryminalnych;

b) aby zapobiec negatywnemu wpływowi 
na zapobieganie zagrożeniom, wykrywanie
przestępstw, prowadzenie dochodzeń w ich 
sprawie i ich ściganie lub wykonywanie 
kar kryminalnych;

Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) aby chronić prawa i wolności innych 
osób.

e) aby chronić podmiot danych lub prawa i 
wolności innych osób.

Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustalić 
przepisami prawa kategorie przetwarzania 
danych, które mogą zostać objęte w 
całości lub części wyjątkami 
przewidzianymi w ust. 1.

skreślony

Uzasadnienie

Odmówienie informacji zawsze musi zależeć od konkretnej sytuacji.
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Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące że podmiot danych,
ma prawo do zwrócenia się, w 
szczególności w przypadkach, o których 
mowa w art. 13, do organu nadzorczego o
sprawdzenie zgodności z prawem 
przetwarzania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że w granicach 
ustalonych na mocy art. 12 i 13 podmiot 
danych ma prawo zwrócenia się do organu 
nadzorczego o sprawdzenie zgodności z 
prawem przetwarzania.

Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje podmiot danych o 
prawie od zwrócenia się do organu 
nadzorczego o interwencję na mocy ust. 1.

2. Państwa członkowskie stanowią, że w 
odpowiedzi na zapytanie administrator 
informuje podmiot danych o prawie do
zwrócenia się do organu nadzorczego o 
interwencję na mocy ust. 1.

Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie decydują, czy 
podmiot danych może dochodzić tego 
prawa bezpośrednio u administratora 
danych czy za pośrednictwem właściwego 
krajowego organu nadzorczego.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka służy wprowadzeniu systemu wniosków w sprawie pośredniego dostępu 
podmiotu danych. W tym celu wykorzystano w niej brzmienie decyzji ramowej z 2008 r.
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Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych,
ma prawo do uzyskania od administratora
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych, które go dotyczą. Podmiot 
danych, ma prawo do uzyskania 
uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w szczególności w drodze 
sprostowania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo domagać się poprawienia 
niedokładnych danych osobowych, które 
go dotyczą. Podmiot danych, ma prawo do 
uzyskania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, w szczególności w 
drodze sprostowania.

Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustępy 2 i 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie, o 
wszelkich odmowach poprawienia 
danych, o przyczynach odmowy oraz 
możliwości złożenia skargi do organu
nadzorczego i wystąpienia o sądowy 
środek ochrony prawnej.

2. Państwa członkowskie decydują, czy 
osoba, której dotyczą dane, może 
dochodzić tego prawa bezpośrednio u 
administratora danych czy za 
pośrednictwem właściwego organu
nadzoru.

2a. Jeżeli podmiot danych dochodzi 
swoich praw bezpośrednio u 
administratora danych, który odmówi 
poprawienia lub uzupełnienia danych, 
wówczas administrator ma obowiązek 
poinformować podmiot danych na piśmie 
o odmowie poprawienia danych, o 
przyczynach odmowy oraz o możliwości 
złożenia skargi do organu nadzorczego i 
wystąpienia o sądowy środek ochrony 
prawnej.

Uzasadnienie

O szczegółach powinny móc decydować państwa członkowskie.
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Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego, jeżeli przetwarzanie jest 
niezgodne z przepisami przyjętymi na 
mocy art. 4 lit. a)-e), art. 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego, jeżeli przetwarzanie jest 
niezgodne z przepisami przyjętymi na 
mocy art. 4, 6, 7 i 8 niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Zmiana służy rozszerzeniu zakresu stosowania i wzmacnia prawa indywidualne.

Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustępy 2 i 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator usuwa dane 
niezwłocznie.

2. Państwa członkowskie decydują, czy 
podmiot danych może dochodzić tego 
prawa bezpośrednio u administratora 
danych czy za pośrednictwem właściwego 
krajowego organu nadzorczego.

2a. Jeżeli podmiot danych dochodzi 
swoich praw bezpośrednio u 
administratora danych, który odmówi 
poprawienia lub uzupełnienia danych, 
wówczas administrator ma obowiązek 
poinformować podmiot danych na piśmie 
o odmowie poprawienia danych, o 
przyczynach odmowy oraz o możliwości 
złożenia skargi do organu nadzorczego i 
wystąpienia o sądowy środek ochrony 
prawnej.
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Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator
oznacza dane osobowe jeżeli:

3. Zamiast usunąć je, administrator
ogranicza przetwarzanie danych 
osobowych, jeżeli:

Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmiot danych sprzeciwia się ich 
usunięciu, występując w zamian o 
ograniczenie ich używania.

c) usunięcie danych zaszkodziłoby 
wymagającym ochrony interesom 
podmiotu danych lub podmiot danych 
sprzeciwia się ich usunięciu, występując w 
zamian o ograniczenie ich używania.

Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litery c a do c c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obowiązki prawne w zakresie 
dokumentacji lub przechowywania 
danych uniemożliwiają usunięcie danych; 
w takim przypadku z danymi należy 
postępować tak, jak wymagają tego 
obowiązki prawne w zakresie 
dokumentacji lub przechowywania 
danych;
cb) przechowuje się je w celu 
zabezpieczenia danych lub kontroli 
ochrony danych;
cc) usunięcie danych możliwe jest jedynie 
przy niewspółmiernie wysokim nakładzie 
środków, np. z powodu szczególnej formy 
przechowywania danych.
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Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dane ograniczonego stosowania 
można wykorzystać tylko do celu, w 
związku z którym zaniechano usunięcia 
danych. Wolno je wykorzystywać również 
w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne w celu dostarczenia 
brakujących dowodów.

Uzasadnienie

W poprawce wyjaśnia się, jakie skutki prawne powinno mieć zablokowanie danych.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach usunięcia lub
oznaczenia danych, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej.

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych na piśmie o 
wszelkich odmowach usunięcia lub
ograniczenia danych, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że prawa do 
informacji, dostępu, poprawienia, 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania, o

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że informowanie, 
dostęp, poprawianie, usuwanie lub 
ograniczenie przetwarzania, o czym mowa 
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których mowa w art. 11-16 wykonywane 
są zgodnie z krajowymi przepisami
postępowania karnego, jeżeli dane 
osobowe zawarte są w orzeczeniu lub 
protokole sądowym przetwarzanym w toku 
dochodzenia i postępowania karnego.

w art. 11–16, odbywa się zgodnie z 
krajowymi przepisami prawa 
procesowego, jeżeli chodzi o dane 
osobowe zawarte w orzeczeniu sądowym
lub w protokole sądowym dotyczącym 
wydania orzeczenia sądowego.

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien obejmować wszystkie sądy, a nie jedynie postępowania karne.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu weryfikacji 
skuteczności środków, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu. Jeżeli jest to 
proporcjonalne, weryfikacja ta 
prowadzona jest przez niezależnych 
wewnętrznych lub zewnętrznych 
audytorów.

skreślony

Uzasadnienie

Skreśla się artykuł 18 ust. 3, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania chaosu 
weryfikacyjnego. Inspektor ochrony danych i organ nadzorczy powinni wystarczyć do 
zagwarantowania ochrony danych, a dalsi zewnętrzni lub wewnętrzni weryfikatorzy nie są 
potrzebni i mogą nawet wprowadzać zamieszanie.

Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
administratora, administrator musi wybrać 
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków i procedur 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
administratora, administrator musi wybrać 
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje, że
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technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 
praw osób, których dane dotyczą.

a) wdrażane są środki oraz procedury 
techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 
27 ust. 1;
b) przetwarzanie będzie odpowiadać 
wymogom przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz zagwarantuje 
ochronę praw osób, których dane dotyczą; 
oraz
c) podmiot danych będzie postępował 
zgodnie z poleceniami administratora 
danych.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w artykule wynikają z decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, od której nie 
ma powodu odstępować. Część ustępu znajdującego się w tekście Komisji przeniesiono do lit.
a) i b) poprawki Parlamentu.

Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przetwarzanie
przez podmiot przetwarzający musi być 
regulowane aktem prawnym wiążącym 
podmiot przetwarzający z administratorem 
i zawierającym w szczególności zapis, że 
podmiot przetwarzający działa wyłącznie 
na polecenie administratora, w 
szczególności gdy przekazywanie danych 
osobowych jest zakazane.

2. Przetwarzanie przez podmiot 
przetwarzający musi być regulowane 
aktem prawnym lub pisemną umową 
przewidującą, że podmiot przetwarzający 
działa wyłącznie na polecenie 
administratora.

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w artykule wynikają z decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, od której nie 
ma powodu odstępować.
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Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustępy 1 oraz 1 a i 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy przewidujące, że każdy 
administrator i podmiot przetwarzający
prowadzą dokumentację wszystkich 
systemów i procedur przetwarzania, za 
które są odpowiedzialni.

1. Wszelkie właściwe organy prowadzą
szczegółową dokumentację wszystkich 
systemów i procedur przetwarzania, za 
które są odpowiedzialne.

1a. Przypadki przekazania danych 
osobowych należy odnotować lub 
udokumentować do celów weryfikacji 
zgodności z prawem przetwarzania 
danych, monitorowania własnej 
działalności oraz zagwarantowania 
odpowiedniej integralności i 
bezpieczeństwa danych.
1b. Wpisy oraz dokumentację 
przygotowane w ten sposób należy 
udostępniać na żądanie właściwemu 
organowi nadzorczemu. Organ nadzorczy 
wykorzystuje te informacje wyłącznie w 
celu kontroli zgodności z prawem 
przetwarzania danych oraz w celu 
zagwarantowania integralności i 
bezpieczeństwa danych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW. W niniejszej poprawce skreślono 
obowiązki na szczeblu krajowym i zawarto odniesienie jedynie do transgranicznego 
przekazywania danych, co udaremnia realizację celu przedmiotowej dyrektywy, oddala ją od 
rozporządzenia i całego tak zwanego zharmonizowanego pakietu. W powyższej poprawce 
przewiduje się przynajmniej niektóre przepisy na szczeblu krajowym, chociaż pożądane 
byłoby przywrócenie oryginału w celu harmonizacji z tekstem rozporządzenia.

Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich 
wprowadzenia.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator
wdraża środki techniczne i organizacyjne
w celu zapobieżenia:

a) niezamierzonemu lub niedozwolonemu 
zniszczeniu danych osobowych;
b) niezamierzonej utracie danych 
osobowych;
c) nieuprawnionemu wprowadzeniu 
zmian do danych osobowych;
d) nieuprawnionemu przekazaniu danych 
osobowych lub nieuprawnionemu 
dostępowi do nich, zwłaszcza jeżeli w 
związku z przetwarzaniem dane są 
przekazywane w sieci lub udostępniane w 
ramach bezpośredniego automatycznego 
dostępu;
e) każdej innej formie niedozwolonego 
przetwarzania danych osobowych.
Biorąc pod uwagę poziom rozwoju 
techniki i koszty ich wdrożenia, środki 
takie muszą zapewniać poziom 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanemu z przetwarzaniem i 
charakterem danych podlegających 
ochronie.

Uzasadnienie

Podstawą zmian wprowadzonych do tego artykułu jest art. 22 ust. 1 decyzji ramowej.

Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do automatycznego 
przetwarzania danych każde państwo 
członkowskie stanowi przepisy 
przewidujące, że administrator lub 
podmiot przetwarzający, po ocenie ryzyk,
wdraża środki służące:

2. W odniesieniu do automatycznego 
przetwarzania danych każde państwo 
członkowskie wdraża odpowiednie środki 
służące:

Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnieniu wykonywania przez system 
swoich funkcji i zgłaszania występujących 
w nich błędów (niezawodność) oraz 
zapobieżeniu uszkodzeniom 
przechowywanych danych spowodowanym 
błędnym działaniem systemu 
(integralność).

j) zapewnieniu wykonywania przez system 
swoich funkcji i zgłaszania występujących 
w nich błędów (niezawodność) oraz 
zapobieżeniu uszkodzeniom 
przechowywanych danych spowodowanym 
błędnym działaniem systemu 
(integralność).
(Nie dotyczy wersji polskiej).

Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć, w razie potrzeby,
akty wykonawcze mające na celu 
sprecyzowanie wymogów ustanowionych 
w ust. 1 i 2 obowiązujących w różnych 
sytuacjach, w szczególności standardów 
szyfrowania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 57 ust. 
2.

3. Państwa członkowskie mogą przyjąć, w 
razie potrzeby, przepisy mające na celu 
sprecyzowanie wymogów ustanowionych 
w ust. 1 i 2 obowiązujących w różnych 
sytuacjach, w szczególności standardów 
szyfrowania.
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Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że w przypadku 
naruszenia ochrony danych osobowych,
administrator zgłasza organowi 
nadzorczemu takie naruszenie bez 
nieuzasadnionej zwłoki i, w jeśli to 
możliwe, nie później niż w ciągu 24 godzin 
od momentu dowiedzenia się o tym 
naruszeniu. Na żądanie organu 
nadzorczego administrator dostarcza 
umotywowane wyjaśnienie w 
przypadkach, w których zgłoszenie nie 
zostało przekazane w ciągu 24 godzin.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że w przypadku 
naruszenia ochrony danych osobowych 
administrator zgłasza organowi 
nadzorczemu takie naruszenie bez 
nieuzasadnionej zwłoki po dowiedzeniu się 
o tym naruszeniu. W przypadku 
najpoważniejszych naruszeń państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że administrator zgłasza 
takie naruszenie organowi nadzorczemu
nie później niż w ciągu 24 godzin od 
momentu dowiedzenia się o tym 
naruszeniu.

Uzasadnienie

Wymóg, aby administratorzy danych powiadamiali o wszelkich naruszeniach nie później niż w 
ciągu 24 godzin od momentu dowiedzenia się o nich, jak również wymóg dostarczenia 
umotywowanego wyjaśnienia mają charakter zbyt biurokratyczny.

Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 56 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
oraz szczególnych okoliczności, w których 
administrator i podmiot przetwarzający 
mają obowiązek zawiadomić o naruszeniu 
ochrony danych osobowych.

skreślony
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Uzasadnienie

Kryteria i wymogi dotyczące stwierdzenia naruszenia ochrony danych w wystarczający 
sposób określono już w ust. 1. Proponowane przekazanie uprawnień ustawodawczych z 
pewnością dotyczyłoby istotnych elementów, których nie można delegować i które powinny 
być określone w akcie podstawowym. Odpowiednie zmiany proponuje się również w 
rozporządzeniu w sprawie ogólnej ochrony danych.

Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28 a
Uprzednia konsultacja

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed przetworzeniem danych osobowych, 
które znajdą się w nowym, mającym 
dopiero powstać zbiorze danych, 
zasięgano opinii właściwych krajowych 
organów nadzoru, jeżeli:
a) przetwarzane są dane ze szczególnych 
kategorii, o których mowa w art. 8, lub
b) sposób przetwarzania, w szczególności 
stosowanie nowych technologii, 
mechanizmów lub procedur, niesie ze 
sobą określone ryzyko dla podstawowych 
praw i wolności osób, których dotyczą 
dane, a zwłaszcza ich prywatności.

Uzasadnienie

Na podstawie tekstu artykułu 13 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW. 

Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inspektor ochrony danych nie może 
być poszkodowany z powodu wypełniania 
swoich obowiązków. Zwolnienie 
inspektora ochrony danych jest 
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zabronione podczas wykonywania przez 
niego czynności służbowych oraz jeden 
rok po ich zakończeniu, chyba że zaszły 
fakty upoważniające administratora do 
udzielenia wypowiedzenia z ważnych 
powodów. 

Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania albo do wykonywania kar 
kryminalnych;

a) przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania zagrożeniom, prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw,
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych; oraz

Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator i podmiot przetwarzający 
spełniają warunki ustanowione w 
niniejszym rozdziale.

b) przestrzega się warunków 
ustanowionych w niniejszym rozdziale.

Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku braku przyjęcia decyzji 
zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE)
…./2012 Komisja ocenia, czy zapewniono 
odpowiedni poziom ochrony danych, 
uwzględniając następujące elementy:

2. W przypadku braku przyjęcia decyzji 
zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 
…/2012 Komisja ocenia, czy zapewniono 
odpowiedni poziom ochrony danych, 
uwzględniając wszelkie okoliczności, jakie 
ogólnie mogą odgrywać rolę w przypadku 
przekazywania danych lub w odniesieniu 
do kategorii przekazywania danych i jakie 
można poddać ocenie w oderwaniu od 
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konkretnych operacji przekazania danych. 
Ocena uwzględnia w szczególności
następujące elementy:

Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zdecydować, w zakresie, 
niniejszej dyrektywy, że państwo trzecie,
terytorium lub sektor przetwarzający dane 
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 57 ust. 2.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 56 w celu uzupełnienia 
wykazu zamieszczonego w załączniku [x], 
obejmującego państwa trzecie, terytoria 
lub sektory przetwarzania w państwach 
trzecich, lub organizacje międzynarodowe, 
które zapewniają odpowiedni poziom 
ochrony w rozumieniu ust. 2. Ustalając 
poziom ochrony, Komisja musi brać pod 
uwagę, czy odpowiednie przepisy 
ustawodawcze, zarówno ogólne, jak i 
sektorowe, obowiązujące w państwie 
trzecim lub w organizacji 
międzynarodowej, gwarantują skuteczne i 
egzekwowalne prawa, w tym skuteczne 
administracyjne i sądowe środki 
odwoławcze, podmiotom danych, 
zwłaszcza tym, których dane osobowe są 
przekazywane.

Uzasadnienie

Ze względu na swoje dalekosiężne skutki ewentualne ustalenia wykraczają poza wymóg
jednolitych warunków wdrożenia, wobec czego owe inne niż istotne elementy muszą być 
przedmiotem przekazania uprawnień ustawodawczych, zgodnie z art. 290 TFUE. 
Odpowiednie zmiany proponuje się również w rozporządzeniu w sprawie ogólnej ochrony 
danych. 

Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Akty wykonawcze określają 4. Zgodnie z art. 340 ust. 2 TFUE oraz 
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geograficzny i sektorowy zakres ich 
stosowania oraz, w odpowiednich 
przypadkach, wskazują organ nadzorczy 
wymieniony w ust. 2 lit. b).

utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unia, stosownie do 
ogólnych zasad wspólnych dla przepisów 
prawnych państw członkowskich, 
odpowiada za wszelkie szkody 
spowodowane przez jej instytucje w 
ramach wykonywania obowiązków, w tym 
również za szkody wynikające z 
bezprawnego wykorzystania danych 
osobowych po dokonaniu niewłaściwych 
ustaleń stosownie do art. 2 i 3.

Uzasadnienie

Należy podkreślić pozaumowną odpowiedzialność Unii w przypadku niewłaściwych ustaleń 
poczynionych w oparciu o kryteria określone w ust. 2 i 3.

Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zdecydować, w zakresie 
niniejszej dyrektywy, że państwo trzecie, 
terytorium lub sektor przetwarzający dane 
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2, 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 ochrony prawnej 
podmiotom danych, w szczególności 
podmiotom danych mającym miejsce 
zamieszkania w Unii, których dane 
osobowe są przekazywane. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 57 ust. 2 lub, w wyjątkowo naglących 
przypadkach w odniesieniu do osób 
fizycznych w zakresie ich prawa do 

skreślony
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ochrony danych osobowych, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 57 ust. 3.

Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, by, 
w przypadku gdy Komisja podejmie 
decyzję na mocy art. 5, wszelkie operacje 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, terytorium lub do 
sektora przetwarzającego dane w tym 
państwie lub do organizacji 
międzynarodowej były zakazane, przy 
czym decyzja ta obowiązuje bez 
uszczerbku dla operacji przekazywania na 
mocy art. 35 ust 1 lub zgodnie z art. 36. 
We właściwym czasie Komisja przystępuje 
do konsultacji z państwem trzecim lub 
organizacją międzynarodową w celu 
zaradzenia sytuacji wynikającej z decyzji 
podjętej na mocy ust. 5 niniejszego 
artykułu.

skreślony

Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja monitoruje stosowanie aktów 
wykonawczych, o których mowa w ust. 3 i 
5.

skreślony

Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
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Operacje przekazywania dzięki 
odpowiednim gwarancjom
1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
jeżeli:
a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych; lub
b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych, stwierdzając, że 
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.
2. Decyzja o przekazaniu danych na mocy 
ust. 1 lit. b) musi zostać podjęta przez 
należycie upoważnionych pracowników. 
Te operacje przekazywania muszą być 
dokumentowane a dokumentacja musi 
być udostępniana na wniosek organowi 
nadzorczemu.

Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Przekazywanie danych na podstawie 

odpowiednich gwarancji
1. Jeśli Komisja nie podjęła decyzji na 
mocy art. 34, dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
jeżeli:
a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych;
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b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych (art. 34 ust. 2) i 
stwierdzili, że istnieją odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych; lub
c) przekazanie danych osobowych byłoby 
dopuszczalne w danym przypadku (art. 
36), nawet gdyby Komisja stwierdziła brak 
odpowiedniego poziomu ochrony. 

Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35b
Przekazywanie danych osobowych 

pochodzących z innych państw 
członkowskich

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przepisy przewidujące, że każda 
podejmowana przez właściwy organ 
operacja przekazywania danych 
osobowych, które zostały przekazane lub 
udostępnione przez właściwy organ 
innego państwa członkowskiego, co 
obejmuje również wtórne przekazanie 
danych państwu trzeciemu lub organizacji 
międzynarodowej, jest dopuszczalna tylko 
wówczas, gdy:
a) odbiorca w państwie trzecim lub 
międzynarodowy organ odbierający 
odpowiada za zapobieganie zagrożeniom, 
prowadzenie dochodzeń w sprawie 
przestępstw, wykrywanie ich i ściganie lub 
za wykonywanie kar kryminalnych;
b) państwo członkowskie, od którego 
uzyskano odnośne dane, wyraziło zgodę 
na ich dalsze przekazanie zgodnie ze 
swoim prawem krajowym; oraz
c) również państwo członkowskie (w 
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przypadkach określonych w art. 34a ust. 3 
i art. 35b i 35c), które przekazało dane, 
uważa, że zgodnie z jego prawem 
krajowym gwarancje mające służyć 
ochronie przekazanych danych są 
odpowiednie. 
2. Wtórne przekazywanie danych bez 
uprzedniej zgody, o której mowa w ust. 1 
lit. b), dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy 
przekazanie jest niezbędne dla zażegnania 
bezpośredniego i poważnego zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, lub 
ważnych interesów państwa 
członkowskiego, a uprzedniej zgody nie 
można uzyskać na czas. Niezwłocznie 
informuje się o tym organ odpowiedzialny 
za wydanie zgody.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. c) 
wtórne przekazywanie danych osobowych 
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
przewiduje je prawo krajowe państwa 
członkowskiego przekazującego dane:
a) z powodu ochrony żywotnych i
słusznych interesów podmiotu danych; 
lub
b) z powodu uzasadnionych interesów, a 
zwłaszcza ważnego interesu publicznego.
4. Przekazywanie danych podmiotom 
niepublicznym jest dopuszczalne jedynie 
po spełnieniu warunków określonych w 
art. 7a ust. 1 i art. 7b.

Uzasadnienie

Artykuł 35 b odpowiada artykułowi 13 decyzji ramowej oraz dotyczy uregulowania 
postępowania z danymi pochodzącymi z innych państw członkowskich, a także chroni te dane 
w szczególny sposób. Celem tych przepisów jest jednocześnie ochrona państwa 
członkowskiego, z którego dane pochodzą, oraz stworzenie przy tym atmosfery zaufania 
niezbędnej do wymiany danych wewnątrz Unii, dzięki której przekazane dane nie będą 
podlegać dalszemu przetwarzaniu wedle uznania państwa otrzymującego dane.

Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Odstępstwa

W drodze odstępstwa od art. 34 i 35 
państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem, że:
a) przekazanie jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby;
b) przekazanie jest niezbędne dla 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych, jeżeli prawo państwa 
członkowskiego przekazującego dane 
osobowe tak stanowi; lub
c) przekazanie danych jest konieczne dla 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego; 
lub
d) przekazanie jest konieczne w 
indywidualnych przypadkach do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
śledztw i dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych; lub
e) przekazanie jest konieczne w 
indywidualnych przypadkach dla 
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń 
prawnych dotyczących zapobieżenia 
konkretnemu przestępstwu, prowadzenia 
dochodzenia w jego sprawie, wykrycia go 
lub ścigania albo wykonania konkretnej 
kary kryminalnej.

Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Wyjątki dotyczące przekazywania danych 
po wyważeniu interesów w konkretnym 

przypadku
1. Jeżeli zgodnie z art. 34 ust. 5 Komisja 
stwierdziła, że nie istnieje odpowiedni 
poziom ochrony, dane osobowe nie są 
przekazywane zainteresowanemu państwu 
trzeciemu, obszarowi lub sektorowi 
przetwarzania w tym państwie trzecim ani 
zainteresowanej organizacji 
międzynarodowej, o ile w danym 
konkretnym przypadku słuszny interes 
podmiotu danych w niedopuszczeniu do 
przekazania danych jest ważniejszy od 
szczególnego interesu publicznego w 
przekazaniu danych.
2. Odpowiedni poziom ochrony, o którym 
mowa w danym konkretnym przypadku, 
jest jednym z czynników branych pod 
uwagę w ramach wyważania sprzecznych 
interesów. Weryfikacji mającej 
doprowadzić do sprawdzenia, czy w 
danym konkretnym przypadku istnieje 
odpowiedni poziom ochrony, dokonuje się 
przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności mających znaczenie w 
związku z zamierzonym przekazaniem 
danych, a w szczególności:
a) rodzaju danych, które mają zostać 
przekazane;
b) przeznaczenia i celu; oraz
c) okresu przetwarzania planowanego w 
państwie trzecim.
3. W drodze odstępstwa od art. 1 i art. 35 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że przekazywanie 
danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy:
a) jest niezbędne ze względu na żywotne i 
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słuszne interesy podmiotu danych lub 
innej osoby, w szczególności jeżeli chodzi 
o zdrowie i życie;
b) przekazanie jest niezbędne dla 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych, jeżeli prawo państwa 
członkowskiego przekazującego dane 
osobowe tak stanowi; lub
c) jest konieczne do celów zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania 
albo do wykonywania kar kryminalnych; 
lub
d) przekazanie jest konieczne w 
indywidualnych przypadkach dla 
ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń 
prawnych dotyczących zapobieżenia 
konkretnemu przestępstwu, prowadzenia 
dochodzenia w jego sprawie, wykrycia go 
lub ścigania albo wykonania konkretnej 
kary kryminalnej. 
4. W konkretnym przypadku poziom 
ochrony może zostać uznany za 
odpowiedni zwłaszcza wówczas, gdy dane 
państwo trzecie, obszar, sektor 
przetwarzania lub podmiot między- bądź 
ponadpaństwowy w tym państwie trzecim 
albo dana organizacja międzynarodowa w 
danym konkretnym przypadku gwarantuje 
odpowiednią ochronę przekazywanych 
danych. 

Uzasadnienie

Przeformułowanie art. 36 stanowi logiczną kontynuację art. 34 i 35. W ściśle ograniczonych 
przypadkach i po spełnieniu bardzo rygorystycznych warunków musi istnieć możliwość 
przekazania danych państwom trzecim mimo negatywnej decyzji o właściwości takiego 
postępowania, aby chronić dobra najwyższej wartości (takie jak zdrowie i życie).

Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje odbiorcę danych 
osobowych o wszelkich ograniczeniach 
przetwarzania oraz podejmuje wszystkie 
rozsądne kroki na rzecz zapewnienia, by 
ograniczenia te były przestrzegane.

Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje odbiorcę danych 
osobowych o wszelkich ograniczeniach 
przetwarzania oraz podejmuje wszystkie 
rozsądne kroki na rzecz zapewnienia, by 
ograniczenia te były przestrzegane. Zdanie 
1 ma zastosowanie również w odniesieniu 
do ograniczeń przetwarzania, których 
zgodnie z art. 7a ust. 3 musi przestrzegać 
administrator.

Uzasadnienie

Jeżeli dane są przekazywane w granicach UE, krajowe ograniczenia przetwarzania powinny 
obowiązywać tym bardziej, kiedy dane te przekazuje się następnie państwu trzeciemu. W 
przeciwnym razie brak byłoby zaufania dla wymiany danych wewnątrz UE.

Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1, Komisja podejmie
odpowiednie kroki, by poprawić 
współpracę z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 34 ust. 3.

2. Do celów ust. 1 Komisja – w ramach 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy –
podejmuje odpowiednie kroki, by 
poprawić współpracę z państwami trzecimi 
lub organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 34 ust. 3. Komisja 
przestrzega przy tym kompetencji państw 
członkowskich oraz środków prawnych i 
fizycznych wdrażanych w ramach 
wykonywania tych kompetencji.

Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wygaśnięcia kadencji lub 
rezygnacji członka pełni on nadal swoje 
obowiązki do czasu wyznaczenia nowego 
członka.

5. W przypadku wygaśnięcia kadencji lub
rezygnacji członka pełni on nadal, na 
własną prośbę, swoje obowiązki do czasu 
wyznaczenia nowego członka.

Uzasadnienie

W przypadku zwolnienia z powodu poważnych uchybień bezwarunkowa kontynuacja 
sprawowanej funkcji do czasu wyznaczenia następcy może być nie do zaakceptowania. 
Dlatego też dalsze sprawowanie funkcji powinno być możliwe jedynie „na własną prośbę”.

Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że każdy organ 
nadzorczy wykonuje, na terytorium 
swojego państwa członkowskiego, 
uprawnienia powierzone mu zgodnie z 
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że każdy organ 
nadzorczy wykonuje, na terytorium 
swojego państwa członkowskiego, co 
najmniej uprawnienia powierzone mu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje i zapewnia stosowanie 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz środków służących jej 
wdrożeniu;

a) monitoruje i zapewnia stosowanie co 
najmniej przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz środków 
służących jej wdrożeniu;

Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozpatruje skargi złożone przez b) rozpatruje skargi złożone przez 
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podmioty danych lub jakiekolwiek 
zrzeszenie reprezentujące podmiot danych 
i należycie przez niego upoważnione, 
zgodnie z art. 50; prowadzi, w 
odpowiednim zakresie, dochodzenie w 
danej sprawie oraz informuje podmiot 
danych lub zrzeszenie o postępach oraz 
sposobie rozstrzygnięcia skargi w 
rozsądnym terminie, w szczególności gdy 
niezbędne jest dalsze dochodzenie lub 
koordynacja z innym organem 
nadzorczym;

podmioty danych, prowadzi, w 
odpowiednim zakresie, dochodzenie w 
danej sprawie oraz informuje podmiot 
danych lub zrzeszenie o postępach oraz 
sposobie rozstrzygnięcia skargi w 
rozsądnym terminie, w szczególności gdy 
niezbędne jest dalsze dochodzenie lub 
koordynacja z innym organem 
nadzorczym;

Uzasadnienie

Zmiana wynika ze skreślenia prawa do składania skarg przez podmioty prawne w art. 50.

Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prowadzi postępowania bądź z własnej 
inicjatywy, bądź na podstawie skargi, lub 
też na wniosek innego organu nadzorczego 
oraz informuje podmiot danych, jeżeli 
złożył on skargę, o rezultatach 
dochodzenia w rozsądnym terminie;

e) prowadzi postępowania na podstawie 
skargi lub też na wniosek innego organu 
nadzorczego oraz informuje podmiot 
danych, jeżeli złożył on skargę, o 
rezultatach dochodzenia w rozsądnym 
terminie; organ nadzorczy może prowadzić 
takie dochodzenie w granicach 
wyznaczonych przepisami prawa 
krajowego również z własnej inicjatywy; 

Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uprawnienie do wszczynania 
postępowań prawnych w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy lub do 

c) uprawnienie do wszczynania 
postępowań prawnych w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy lub do 
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powiadamiania organów sądowych o 
takich naruszeniach.

powiadamiania organów sądowych o 
takich naruszeniach. Od decyzji organu 
nadzoru, stanowiących podstawę skargi, 
przysługuje odwołanie do sądu.

Uzasadnienie

Wprowadzona gwarancja prawna to rzecz oczywista, a sformułowanie przejęto z art. 25 ust. 2 
lit. c) decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) doradzanie Komisji we wszelkich 
sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych w Unii, w tym na temat 
wszelkich proponowanych zmian w 
niniejszej dyrektywie;

a) doradzanie instytucjom europejskim we 
wszelkich sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych w Unii, w tym na temat 
wszelkich proponowanych zmian w 
niniejszej dyrektywie;

Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
dostępnych administracyjnych środków 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące dla każdej osoby fizycznej 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uważa ona, że jej prawa 
ustanowione w przepisach przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy zostały 
naruszone w rezultacie przetwarzania jej 
danych osobowych niezgodnie z tymi 
przepisami.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
dostępnych administracyjnych środków 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące dla każdej osoby fizycznej 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli jej prawa ustanowione w 
przepisach przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy zostały naruszone w rezultacie 
przetwarzania jej danych osobowych 
niezgodnie z tymi przepisami.
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Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
każdej osobie, która poniosła szkodę 
wskutek niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub innej czynności 
niezgodnej z przepisami krajowymi 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy, 
przysługiwało prawo do uzyskania 
odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego za poniesioną 
szkodę.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
każdej osobie, która poniosła szkodę 
wskutek niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub innej czynności 
niezgodnej z przepisami krajowymi 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy, 
przysługiwało prawo do uzyskania 
odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego za poniesioną 
szkodę zgodnie z prawem krajowym.

Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. Jeżeli dane osobowe zostały 
przekazane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, odbiorca, ponosząc 
zgodnie z prawem krajowym 
odpowiedzialność wobec poszkodowanego, 
nie może na swoją obronę powoływać się 
na zarzut nieścisłości otrzymanych 
danych. Jeżeli odbiorca wypłaci 
odszkodowanie za szkodę spowodowaną 
korzystaniem z danych otrzymanych 
nieprawidłowo, właściwy organ, który 
dane te przekazał, zwraca odbiorcy kwotę 
wypłaconego odszkodowania, przy czym 
należy uwzględnić ewentualne uchybienia 
po stronie odbiorcy.

Uzasadnienie

Por. art. 19 ust. 1 i 2 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne 
środki w celu zapewnienia ich wdrożenia.
Przewidziane kary muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie przyjmują 
odpowiednie środki gwarantujące pełne 
stosowanie postanowień niniejszej 
dyrektywy oraz ustanawiają w 
szczególności przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie 
niezbędne środki w celu zapewnienia ich 
wdrożenia. Przewidziane kary muszą być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Uzasadnienie

Por. art. 24 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 28
ust. 5, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 34
ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia delegowania w art. 28 ust. 5 oraz ze zmiany z aktów 
wykonawczych na delegowane w art. 34 ust. 3.

Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 28 ust. 5, może zostać w dowolnym 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 34 ust. 3, może zostać w dowolnym 
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momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie.. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia delegowania w art. 28 ust. 5 oraz ze zmiany z aktów 
wykonawczych na delegowane w art. 34 ust. 3.

Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 28 ust. 5 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 34 ust. 3 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia delegowania w art. 28 ust. 5 oraz ze zmiany z aktów 
wykonawczych na delegowane w art. 34 ust. 3.

Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze zmian w art. 34 ust. 5.

Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy międzynarodowe zawarte przez 
państwa członkowskie przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy zostają 
zmienione, w razie potrzeby, w ciągu
pięciu lat od daty wejście w życie 
niniejszej dyrektywy.

1. Umowy międzynarodowe zawarte przez 
państwa członkowskie przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy zostają 
zmienione, w razie potrzeby, w ciągu
dziesięciu lat od daty wejście w życie 
niniejszej dyrektywy, chyba że i tak 
podlegają odrębnej kontroli.

2. Niezależnie od ust. 1 w przypadku 
negatywnej decyzji o stosowności 
odnośnego postępowania postanowienia 
zawarte w art. 36 mają analogicznie 
zastosowanie w stosunku do umów 
międzynarodowych zawartych przed 
wejściem w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Pięcioletni okres dostosowawczy jest za krótki ze względu na wielość i kompleksowość 
obowiązujących umów międzynarodowych. Regulacje zawarte w art. 36 nie mogą 
obowiązywać jedynie w stosunkach między państwami członkowskimi, lecz analogicznie 
muszą mieć również zastosowanie w stosunku do obowiązujących umów międzynarodowych.

Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik [x] (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik [x]
Wykaz obejmujący państwa trzecie, 

terytoria lub sektory przetwarzania w 
państwach trzecich, lub organizacje 
międzynarodowe, które zapewniają 

odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu 
art. 34 ust. 2

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze zmian w art. 34.
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