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Przedmiot: Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu 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)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości
i proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty 
przekazania projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, 
że dany projekt nie jest zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią niemieckiego Bundesratu
w sprawie wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia niemieckiego Bundesratu

Na 895. posiedzeniu w dniu 30 marca 2012 r. Bundesrat przyjął w oparciu o art. 12 lit. 
b) TUE następujące stanowisko:

1. Bundesrat uważa, że przedmiotowy wniosek nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, 
ponieważ na podstawie art. 5 ust. 3 TUE w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej 
kompetencji Unii, zgodnie z zasadą pomocniczości podejmuje ona działania tylko 
wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie 
centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki 
proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Bundesrat ubolewa, że Komisja nie wzięła pod uwagę zastrzeżeń dotyczących podziału 
kompetencji prawodawczych i zachowania zasady pomocniczości, które Bundesrat 
zgłosił już w stanowisku z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie komunikatu Komisji na 
temat całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w UE (druk BR 
707/10 (decyzja)). Przedstawione obecnie wnioski dotyczące kompleksowej modernizacji 
ochrony danych osobowych w drodze dyrektywy regulującej prawo ochrony danych
w dziedzinie policji i wymiaru sprawiedliwości (zob. druk BR 51/12) oraz 
przekształcenia obowiązującej dyrektywy o ochronie danych w ogólne rozporządzenie
o ochronie danych przy jednoczesnym dopasowaniu przepisów z zakresu prawa
o ochronie danych, zawartych w dyrektywie o komunikacji elektronicznej (dyrektywa 
2002/58/WE) potwierdzają te zastrzeżenia. Z tego względu Bundesrat jest zdania, że 
nadal potrzeba ogólnej koncepcji, która lepiej realizuje zasady pomocniczości
i proporcjonalności niż przewidziano to w zaproponowanym modelu regulacyjnym.

Zaproponowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie spełnia wymogów z art. 5 
ust. 3 TUE z podanych niżej powodów.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia nie wykazuje w wystarczającym stopniu, że na 
szczeblu europejskim konieczne jest wiążące, pełne i oparte na rozporządzeniu 
uregulowanie ochrony danych w dziedzinie publicznej i niepublicznej. Inaczej niż 
obowiązująca dyrektywa, która zmierza do pełnej harmonizacji krajowych gwarancji 
dotyczących ochrony danych, uregulowanie w formie rozporządzenia, oparte na 
kompleksowym podejściu wiążącym, prowadzi do niemal całkowitego wyparcia 
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krajowych uregulowań z zakresu ochrony danych. Zwłaszcza w dziedzinie publicznej, ale 
także w szerokich obszarach niepublicznego prawa o ochronie danych w Niemczech oraz
w innych państwach członkowskich obowiązują gwarancje ochrony danych, które mają 
bardziej zróżnicowany charakter, a dzięki temu są łatwiejsze w realizacji i skutkują 
wię k s z ą  pewnością prawną niż poszczególne przepisy wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, charakteryzujące się wysokim poziomem abstrakcji. Pierwszeństwo 
stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych podważa dalsze obowiązywanie 
zasadniczych dziedzin niemieckiego prawa o ochronie danych, które dotychczas także
z punktu widzenia rynku wewnętrznego nie były kontrowersyjne. Przykładowo dotyczy 
to choćby ochrony danych socjalnych czy uregulowań federalnych lub ustanawianych na 
poziomie landów w sprawie wideonadzoru, które wymagane są z uwagi na klauzulę 
istotności.

3. Wprawdzie europejskie uregulowania zawarte w rozporządzeniu uznają przynajmniej 
prawo państw członkowskich do praktycznego zastosowania, to jednak brakuje 
odpowiednich, wyraźnych upoważnień dla ustawodawców krajowych. Wręcz przeciwnie, 
przewidziano bardzo wiele upoważnień do wydawania aktów delegowanych, co 
pokazuje, że założono cel w postaci wiążącej, kompleksowej, pełnej regulacji całego 
europejskiego prawa o ochronie danych, ustanowionej przez prawodawcę europejskiego, 
co dalece wykracza poza kompetencje przyznane na mocy art. 16 ust. 2 TFUE.
Tymczasem jednolity, ogólnoeuropejski poziom ochrony danych można osiągnąć także 
dzięki dalszemu rozwijaniu obowiązującej dotychczas dyrektywy o ochronie danych.
Także ta dyrektywa zmierza do pełnej harmonizacji prawa o ochronie danych, jednak 
pozostawia państwom członkowskim możliwość skonkretyzowania w swoim prawie 
podlegających wykładni przesłanek, którą to możliwość przewiduje także 
zaproponowane rozporządzenie.

4. Zaproponowana przez Komisję wiążąca, całościowa regulacja prawa o ochronie danych
w dziedzinie publicznej i niepublicznej wykracza dalece poza cel w postaci 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych w tych obszarach i równych 
warunków konkurencji. Z uwagi na otwarty i nieprecyzyjnie określony przedmiotowy 
zakres stosowania zaproponowana dyrektywa, obowiązująca bezpośrednio, zastąpi 
niemal wszystkie dziedziny obowiązującego prawa o ochronie danych, z wyjątkiem 
spraw z zakresu ochrony danych w mediach, danych dotyczących zdrowia i danych
w kontekście zatrudnienia, o których mowa w art. 80 i nast. wniosku. Rozporządzenie 
obejmuje również dziedziny czysto lokalne, jak np. działalność miejscowych organów 
zapobiegania niebezpieczeństwom, skoro z zakresu zastosowania wyłączono jedynie 
„bezpieczeństwo narodowe”, podczas gdy w sprawach „bezpieczeństwa publicznego” 
zgodnie z art. 21 przyznano jedynie upoważnienie do nakładania ograniczeń.
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Poszerzając zakres zaproponowanego rozporządzenia na wszelką działalność z zakresu 
prawa Unii (art. 2 ust. 2 lit. a) wniosku), Komisja rości sobie ponadto kompetencje 
regulacyjne w dziedzinie prawa o ochronie danych, zmierzające do wiążącego 
uregulowania takich przedmiotowych dziedzin jak np. system kształcenia, w których 
nawet wyraźnie wykluczono kompetencję dotyczącą harmonizacji przepisów 
ustawowych i wykonawczych (przykładowo art. 165 ust. 4 TFUE). To samo dotyczy 
spraw z zakresu prawa o zapobieganiu zagrożeniom, mniemającym charakteru prawno-
karnego, w odniesieniu do którego państwa członkowskie nadal posiadają kompetencję 
wyłączną (zob. art. 72, 87, 276 TFUE).

5. Bundesrat nadal jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych przez organy 
administracji publicznej państw członkowskich co do zasady nie leży w kompetencji 
prawodawczej UE, a zatem należy wyłączyć je z przedmiotowego zakresu 
rozporządzenia, by nie naruszyć zasady pomocniczości. Wprawdzie w odniesieniu do 
tej dziedziny i przetwarzania danych w celu wykonywania zadań użytku publicznego 
art. 6 ust. 3 zdanie pierwsze lit. b) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) wniosku dotyczącego 
rozporządzenia przewiduje upoważnienie do wydawania przepisów przez państwa 
członkowskie. Jednak zakres tych przepisów ograniczają szczegółowe wymagania 
zawarte w prawie unijnym (art. 6 ust. 3 zdanie drugie projektu rozporządzenia), więc
w efekcie państwom członkowskim nie pozostają żadne własne kompetencje 
regulacyjne w dziedzinie przetwarzania danych przez organy administracji publicznej.

6. Inna jeszcze sprzeczność z zasadami pomocniczości i proporcjonalności wynika 
zwłaszcza w dziedzinie przetwarzania danych przez organy administracji publicznej
z uregulowania przewidzianego w art. 1 ust. 3 projektu rozporządzenia, które zakazuje 
wszelkich krajowych przepisów o ochronie danych, wykraczających poza zakres 
rozporządzenia, w celu zagwarantowania swobodnego przepływu danych osobowych.
Tymczasem w dziedzinie przetwarzania danych przez organy administracji publicznej, 
jak np. w prawie o ochronie danych socjalnych z jego restrykcyjnymi przepisami 
proceduralnymi (np. w formie nakazu organizacyjno-prawnego podziału przetwarzania 
danych), należałoby rozważyć ustanowienie surowszych norm o ochronie danych na 
poziomie krajowym, z zastrzeżeniem sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

7. Zaproponowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie nadaje się do uregulowania 
prawie wszystkich dziedzin ochrony danych oraz z tego względu narusza zasady 
pomocniczości i proporcjonalności. Z uwagi na wysoki poziom abstrakcji, który 
generalizuje wymagania i niweluje zróżnicowane prawa państw członkowskich
w zakresie powszechnej i sektorowej ochrony danych, w wielu sprawach istotnych
z punktu widzenia ochrony praw osobistych i wykonywania pozostałych praw 
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podstawowych obywateli projekt rozporządzenia odsyła do delegowanych aktów 
Komisji, niezbędnych do realizacji celu pełnej harmonizacji. W każdym razie aż do 
chwili wydania szczegółowych przepisów w formie europejskich aktów delegowanych 
praktyczne wykonywanie prawa o ochronie danych będzie w ten sposób utrudnione przez 
rozmaite rodzaje niepewności prawnej, skoro obowiązujące przepisy krajowe mają 
przestać obowiązywać już po dwuletnim okresie przejściowym. W ten sposób nie da się 
zrealizować celu, który podkreślała Komisja, a mianowicie że przyjęcie 
zaproponowanego rozporządzenia zwiększy pewność prawną przy przetwarzaniu danych 
osobowych w gospodarce i państwie. Tymczasem przejęcie zaproponowanych
w rozporządzeniu przepisów w ramach przeglądu obowiązującej dyrektywy o ochronie 
danych uzasadniałoby w krajowym prawie o ochronie danych jedynie obowiązek 
dopasowania, dzięki czemu nadal mogłyby obowiązywać krajowe uregulowania,
z korzyścią dla pewności prawnej i skuteczności stosowania.

8. Projekt rozporządzenia jest sprzeczny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności, 
ponieważ przepisy o uprawnieniach interwencyjnych Komisji w tzw. mechanizmie 
zgodności (art. 57 i nast., w szczególności art. 60 i nast. projektu rozporządzenia) nie 
dadzą się pogodzić z niezależnością organów ochrony danych gwarantowaną na mocy 
art. 16 ust. 2 TFUE. Wymóg pełnej niezależności organów inspekcji ochrony danych 
oznacza już obecnie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
że należy wykluczyć samo ryzyko politycznego wpływu na decyzje inspekcji. Projekt 
rozporządzenia udziela jednak upoważnienia do zawieszenia postępowania w sprawie 
ochrony danych, co otwiera bezpośrednią możliwość wywierania wpływu, przy czym
w takich okolicznościach nie da się wykluczyć, że organy kontroli będą podlegały 
wpływowi wynikającemu z zadań wykonawczych pozostających poza zakresem prawa
o ochronie danych, które ma Komisja mimo jej formalnej niezależności.

9. Podejmując decyzję o zaproponowaniu regulacji dotyczącej europejskich standardów 
ochrony danych w formie rozporządzenia, Komisja wywołuje różne rodzaje niepewności 
prawnej w odniesieniu do uregulowań o ochronie danych obowiązujących w dziedzinie 
usług łączności elektronicznej na mocy dyrektywy 2002/58/WE. Artykuł 88 ust. 2 
projektu rozporządzenia zmienia obowiązki transpozycyjne państw członkowskich 
wynikające z tej dyrektywy, a dotyczące uregulowania ochrony danych w usługach 
łączności elektronicznej, jako że ma zmienić odesłania dyrektywy o usługach łączności 
elektronicznej do dyrektywy o ochronie danych na odesłania do zaproponowanego 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W ten sposób stawia się przed państwami 
członkowskimi zadanie sformułowania nowych, szczegółowych standardów ochrony 
danych w usługach łączności elektronicznej, a jednocześnie nie pozostawia się im 
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żadnych kompetencji prawodawczych w dziedzinie powszechnego prawa o ochronie 
danych z uwagi na pierwszeństwo stosowania zaproponowanego rozporządzenia.
Decyzja o przyjęciu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zamiast dalszego 
rozwijania dyrektywy o ochronie danych powoduje, że zasadnicza dla społeczeństwa 
informacyjnego kwestia ochrony danych w usługach łączności elektronicznej obarczona 
zostaje dużą niepewnością prawną, której nie rekompensują żadne odpowiednie korzyści 
umożliwiające realizację wymogów ochronnych przewidzianych w art. 16 ust. 1 TFUE.

10. Wybór ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przy jednoczesnym uregulowaniu 
ochrony danych w dziedzinie policji i wymiaru sprawiedliwości w drodze dyrektywy 
powoduje trudności w rozgraniczeniu, co jest kolejnym dowodem na naruszenie zasad 
pomocniczości i proporcjonalności. Bundesrat stwierdza, że dotychczasowa koncepcja 
nowego korpusu unijnego prawa o ochronie danych doprowadziłaby do tego, że policja
i organy porządkowe musiałyby brać pod uwagę rozmaite przepisy przy wykonywaniu 
zadań z zakresu przetwarzania danych osobowych. Celem dyrektywy o ochronie danych 
przez policję i wymiar sprawiedliwości (zob. art. 1 ust. 1 i pkt 3.4.1 uzasadnienia, druk 
BR 51/12) jest ustanowienie przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych 
do celów zapobiegania czynom karalnym, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania. Zaproponowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie 
ma zastosowania do tych spraw (art. 2 ust. 2 lit. e) projektu). Policja landów odpowiada 
tymczasem zarówno za zapobieganie przestępstwom, jak i za ogólne zapobieganie 
zagrożeniom, które z zastrzeżeniem ograniczonych wyjątków na podstawie art. 21 
projektu objęte jest wiążącymi wymogami zaproponowanego ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych. To rozdrobnienie pokazuje, że lepszą ochronę danych osobowych 
można by realizować w ramach kompetencji prawodawczych UE w drodze dalszego 
rozwoju dyrektywy o ochronie danych, a nie za pomocą trzech aktów prawnych
o odmiennym skutku wiążącym dla państw członkowskich: planowanego ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych i zaproponowanej dyrektywy o ochronie danych
w policji i wymiarze sprawiedliwości oraz obowiązującej dyrektywy 2002/58/WE.


