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Poprawka 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek Wniosek

DYREKTYWA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania albo wykonywania kar 
kryminalnych oraz swobodnego przepływu 
tych danych

w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania albo wykonywania kar 
kryminalnych oraz swobodnego przepływu 
tych danych

Or. en

Poprawka 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16 ust. 2,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 16 ust. 1, art. 16 ust. 2 i art. 82 ust. 2 
lit. b) i c) oraz art. 7 i art. 8 ust. 2 akapit 3 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. en

Poprawka 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Ochrona osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych jest 
prawem podstawowym. Artykuł 8 ust. 1 
Karty praw podstawowych i art. 16 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowią, iż każda osoba ma 
prawo do ochrony danych osobowych jej 
dotyczących.

(1) Ochrona osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych jest 
prawem podstawowym. Artykuł 8 ust. 1 
Karty praw podstawowych i art. 16 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowią, iż każda osoba ma 
prawo do ochrony danych osobowych jej 
dotyczących. Artykuł 8 ust. 2 Karty praw 
podstawowych stanowi, że dane te muszą 
być przetwarzane rzetelnie w określonych 
celach i za zgodą osoby zainteresowanej 
lub na innej uzasadnionej podstawie 
przewidzianej ustawą oraz że każdy ma 
prawo dostępu do zebranych danych, 
które go dotyczą, i prawo do dokonania 
ich sprostowania.

Or. en

Poprawka 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Wymaga to ułatwienia swobodnego 
przepływu danych między właściwymi 
organami na terytorium Unii oraz 
przekazywania danych do państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych, przy 
równoczesnym zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych. Przemiany te wymagają 
budowy mocnych i bardziej spójnych ram 
ochrony danych w Unii, popartych 
zdecydowanym egzekwowaniem.

(4) Zawsze gdy jest to niezbędne i 
proporcjonalne, wymaga to ułatwienia 
swobodnego przepływu danych między 
właściwymi organami na terytorium Unii 
oraz przekazywania danych do państw 
trzecich i organizacji międzynarodowych, 
przy równoczesnym zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu ochrony danych 
osobowych. Przemiany te wymagają 
budowy mocnych i bardziej spójnych ram 
ochrony danych w Unii, popartych 
zdecydowanym egzekwowaniem.

Or. en
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Poprawka 174
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

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.

Or. de

Poprawka 175
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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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 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.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły
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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 w ten sposób 
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. Spójne i jednolite stosowanie 
przepisów dotyczących ochrony 
podstawowych praw i wolności osób 
fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych powinno być 
zagwarantowane w całej Unii. 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.

Or. en

Poprawka 177
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zagwarantować jednakowy
poziom ochrony osób fizycznych poprzez 
prawnie egzekwowalne prawa 
obowiązujące na terytorium całej Unii oraz 
zapobiec różnicom utrudniającym 
wymianę danych osobowych między 
właściwymi organami, dyrektywa powinna 
przewidywać zharmonizowane przepisy 
dotyczące ochrony i swobodnego 
przepływu danych w obszarze współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach
karnych i współpracy policyjnej.

(12) Aby zagwarantować minimalny 
poziom ochrony osób fizycznych poprzez 
prawnie egzekwowalne prawa 
obowiązujące na terytorium całej Unii oraz 
zapobiec różnicom utrudniającym 
wymianę danych osobowych między 
właściwymi organami, dyrektywa powinna 
przewidywać minimalny stopień 
harmonizacji przepisów dotyczących
ochrony i swobodnego przepływu danych 
w obszarze współpracy wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych i 
współpracy policyjnej.

Or. de

Poprawka 178
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zagwarantować jednakowy
poziom ochrony osób fizycznych poprzez 
prawnie egzekwowalne prawa 
obowiązujące na terytorium całej Unii oraz 
zapobiec różnicom utrudniającym 
wymianę danych osobowych między 
właściwymi organami, dyrektywa powinna 
przewidywać zharmonizowane przepisy 
dotyczące ochrony i swobodnego 
przepływu danych w obszarze współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych i współpracy policyjnej.

(12) Aby zagwarantować minimalny 
poziom ochrony osób fizycznych poprzez 
prawnie egzekwowalne prawa 
obowiązujące na terytorium całej Unii oraz 
zapobiec różnicom utrudniającym 
wymianę danych osobowych między 
właściwymi organami, dyrektywa powinna 
przewidywać minimalny stopień 
harmonizacji przepisów dotyczących
ochrony i swobodnego przepływu danych 
w obszarze współpracy wymiarów 
sprawiedliwości w sprawach karnych i 
współpracy policyjnej.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 179
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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.

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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.

Or. de

Poprawka 180
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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.

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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, ani do 
przetwarzania danych przez instytucje, 
organy, biura i agencje Unii, takie jak 
Europol czy Eurojust.

Or. en

Poprawka 181
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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 

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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 
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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.

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, ani do 
przetwarzania danych przez instytucje, 
organy, biura i agencje Unii, takie jak 
Europol czy Eurojust.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „bezpieczeństwo narodowe” jest różnie rozumiany w różnych państwach 
członkowskich. Dla jasności należy po prostu zawrzeć określenie „poza zakres prawa Unii”, 
aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie mogłyby domagać się zwolnienia w celu 
przetwarzania z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przedmiotową dyrektywą.
Zob. brzmienie art. 2 ust. 3) lit. a) (poprawka Jana Philippa Albrechta).

Poprawka 182
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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 

(15) Ochrona osób fizycznych powinna 
być neutralna pod względem 
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 
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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.

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, lub 
do przetwarzania danych przez właściwe 
organizacje walczące z manipulowaniem 
w sporcie.

Or. en

Poprawka 183
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

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.

Or. de

Poprawka 184
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

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 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, przy całkowitym 
uwzględnieniu najnowocześniejszych 
osiągnięć i tendencji technologicznych.

Or. en

Poprawka 185
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

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 osoba w celu 
zidentyfikowania lub wyodrębnienia tej 
osoby. Niniejsza dyrektywa nie powinna 
mieć zastosowania do danych 
anonimowych oznaczających wszelkie 
dane, które nie mogą odnosić się, 
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bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie 
lub w połączeniu z towarzyszącymi im 
danymi, do osoby fizycznej lub w których 
przypadku ustanowienie takiego 
połączenia wymagałoby 
niewspółmiernego nakładu czasu, kosztów 
i wysiłku, z uwzględnieniem 
najnowocześniejszego stanu techniki 
podczas przetwarzania oraz możliwości 
rozwoju w okresie, dla którego dane są 
przetwarzane.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna w wyraźny sposób mieć zastosowanie do danych, które 
umożliwiają wyłącznie „wyodrębnienie”. Takie sformułowanie oraz doprecyzowanie 
dotyczące danych anonimowych zapewniają zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych.

Poprawka 186
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Wszelkie operacje przetwarzania 
danych osobowych powinny być zgodne z 
prawem i prowadzone rzetelnie wobec 
zainteresowanych osób fizycznych. W 
szczególności należy wyraźnie określić 
konkretne cele, dla których dane są 
przetwarzane.

(18) Wszelkie operacje przetwarzania 
danych osobowych powinny być zgodne z 
prawem i prowadzone rzetelnie wobec 
zainteresowanych osób fizycznych. W 
szczególności należy wyraźnie określić 
konkretne i zrozumiałe dla podmiotu 
danych cele, dla których dane są 
przetwarzane.

Or. en

Poprawka 187
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Zapobieganie przestępstwom, 
prowadzenie dochodzeń w ich sprawie i 
ściganie ich wymaga zatrzymywania i 
przetwarzania przez właściwe organy 
danych osobowych, zgromadzonych w 
kontekście zapobiegania konkretnym 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie i ścigania ich, poza tym 
kontekstem, by lepiej rozumieć istotę 
przestępstw i tendencje w tym zakresie, 
zebrania informacji na temat 
zorganizowanych sieci kryminalnych oraz 
powiązania różnych wykrytych 
przestępstw.

skreślony

Or. en

Poprawka 188
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dane osobowe nie powinny być 
przetwarzane do celów niezgodnych z 
celem, w jakim zostały zebrane. Dane 
osobowe powinny być prawidłowe,
właściwe i nie wykraczać poza zakres 
odpowiadający celowi, dla którego są 
przetwarzane. Należy podjąć wszelkie 
stosowne kroki gwarantujące poprawienie 
lub usunięcie niedokładnych danych 
osobowych.

(20) Dane osobowe nie powinny być 
przetwarzane do celów niezgodnych z 
celem, w jakim zostały zebrane. Dane 
osobowe powinny być prawidłowe i 
właściwe dla celów, dla których są 
przetwarzane. Należy podjąć wszelkie 
stosowne kroki gwarantujące poprawienie 
lub usunięcie niedokładnych danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 189
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Dane osobowe nie powinny być 
przetwarzane do celów niezgodnych z 
celem, w jakim zostały zebrane. Dane 
osobowe powinny być prawidłowe, 
właściwe i nie wykraczać poza zakres 
odpowiadający celowi, dla którego są 
przetwarzane. Należy podjąć wszelkie 
stosowne kroki gwarantujące poprawienie 
lub usunięcie niedokładnych danych 
osobowych.

(20) Dane osobowe nie powinny być 
przetwarzane do celów niezgodnych z 
celem, w jakim zostały zebrane. Dane 
osobowe powinny być prawidłowe, 
właściwe i ograniczone do niezbędnego 
minimum odpowiadającego celom, dla 
których są przetwarzane. Należy podjąć 
wszelkie stosowne kroki gwarantujące 
poprawienie lub usunięcie niedokładnych 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 190
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Sama okoliczność, że obydwa cele 
odnoszą się do zapobiegania 
przestępstwom, ich wykrywania lub 
ścigania, lub wykonywania sankcji 
karnych, nie musi oznaczać, że są one 
zgodne. Na przykład informacje o 
ofiarach przestępstwa nie powinny być 
wykorzystywane do ścigania ich za 
niepowiązane przestępstwa, które mogły 
popełnić. Istnieją jednak sytuacje, w 
których dalsze przetwarzanie w sposób 
niezgodny z celami powinno być możliwe, 
jeśli jest ono konieczne dla spełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby lub w celu zapobieżenia 
bezpośredniemu i poważnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa publicznego. W związku z 
tym państwa członkowskie powinny mieć 
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możliwość przyjęcia prawa krajowego 
przewidującego takie odstępstwa w 
zakresie bezwzględnie koniecznym. Takie 
prawo krajowe powinno obejmować 
wymóg indywidualnej oceny 
uwzględniającej wszelkie zaistniałe 
okoliczności danego przypadku, a także 
powinny zapewniać odpowiednie 
gwarancje, na przykład zezwolenie sądu.

Or. en

Poprawka 191
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

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

Or. de

Uzasadnienie

Wynik skreślenia art. 5.
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Poprawka 192
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

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.

(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 
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.

Or. en

Poprawka 193
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

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 

(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 
rozróżnienie między danymi osobowymi 
dotyczącymi różnych kategorii osób, takich 
jak podejrzani, osoby skazane za 
przestępstwo, pokrzywdzeni i osoby 
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przestępstwo, pokrzywdzeni i osoby 
trzecie, takie jak świadkowie, osoby 
posiadające istotne informacje lub kontakty 
oraz wspólnicy podejrzanych i skazanych 
przestępców.

trzecie, takie jak świadkowie, osoby 
posiadające istotne informacje lub kontakty 
oraz wspólnicy podejrzanych i skazanych 
przestępców. Państwa członkowskie 
stanowią szczególne przepisy dotyczące 
takiej kategoryzacji, uwzględniając różne 
cele zbierania danych oraz przewidując 
szczególne gwarancje dla osób, które nie 
są osobami podejrzanymi, ani nie zostały 
skazane za przestępstwo karne.

Or. en

Uzasadnienie

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Poprawka 194
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

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

Or. de

Uzasadnienie

Wynik skreślenia art. 5.
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Poprawka 195
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

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.

(24) 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.

Or. en

Poprawka 196
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

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.

(24) 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. Odbiorca powinien zostać 
poinformowany o przypadkach 
nielegalnego przekazania danych lub o 
nieprawidłowości danych. Odbiorca 
powinien niezwłocznie poprawić dane.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązek rozróżnienia z uwagi na stopień wiarygodności danych powinien być 
bezwarunkowy.

Poprawka 197
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby przetwarzanie danych osobowych 
było zgodne z prawem, musi być ono 
konieczne dla spełnienia przez 
administratora ciążących na nim 
obowiązków prawnych, w celu wykonania 
przez właściwy organ, w oparciu o 
przepisy prawa, zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w celu ochrony 
żywotnych interesów osoby, które dane 
dotyczą, lub innej osoby lub w celu 
zapobieżenia poważnemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa publicznego.

(25) Aby przetwarzanie danych osobowych 
było zgodne z prawem, musi być ono 
konieczne dla wykonania przez właściwy 
organ, w oparciu o przepisy prawa, zadania 
realizowanego w interesie publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy punkt preambuły powinien zostać odpowiednio dostosowany poprzez 
odzwierciedlenie zaproponowanych zmian do art. 7 i zaproponowanego nowego art. 7a w 
celu wyjaśnienia, że wszystkie inne powody przetwarzania należy traktować jako wyjątki.

Poprawka 198
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Zgoda osoby, której dotyczą dane, 
powinna zostać udzielona na zasadzie 
dobrowolności, powinna być określona i 
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świadoma oraz powinna stanowić 
jednoznaczne oświadczenie tej osoby, 
która zapewnia, że jest ona świadoma 
tego, że zgadza się na przetwarzanie 
danych osobowych. Milczenie lub 
bezczynność nie powinny zatem stanowić 
zgody. Zgoda powinna obejmować całość 
przetwarzania dokonanego w tym samym 
celu lub w tych samych celach.

Or. de

Uzasadnienie

Nowy punkt preambuły jest dostosowany do koncepcji zgody w art. 7.

Poprawka 199
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W pojedynczych i wyjątkowych 
przypadkach oraz w oparciu o prawo 
przetwarzanie danych osobowych może 
być dozwolone również w innych celach, 
w przypadku gdy takie przetwarzanie jest 
konieczne dla spełnienia przez 
administratora ciążącego na nim 
obowiązku prawnego, w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby fizycznej lub w celu 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa 
publicznego.

Or. en

Poprawka 200
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie newralgiczne w 
kontekście podstawowych praw lub 
prywatności, w tym dane genetyczne,
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
przepisy wyraźnie na to zezwalają, 
przewidując przy tym odpowiednie środki 
służące zabezpieczeniu słusznych 
interesów podmiotów danych; lub też gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych, 
lub innej osoby; lub też gdy przetwarzane 
mają być dane wyraźnie udostępnione 
publicznie podmiot danych.

(26) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie newralgiczne w 
kontekście podstawowych praw lub 
prywatności, zasługują na szczególną 
ochronę. Dane te nie powinny być 
przetwarzane, chyba że przepisy wyraźnie 
na to zezwalają, przewidując przy tym 
odpowiednie środki służące zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotów danych; 
lub też gdy przetwarzanie jest niezbędne 
do ochrony żywotnych interesów podmiotu 
danych, lub innej osoby; lub też gdy 
przetwarzane mają być dane wyraźnie 
udostępnione publicznie podmiot danych.

Or. de

Poprawka 201
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie newralgiczne w 
kontekście podstawowych praw lub 
prywatności, w tym dane genetyczne, 
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
przepisy wyraźnie na to zezwalają, 
przewidując przy tym odpowiednie środki 
służące zabezpieczeniu słusznych 
interesów podmiotów danych; lub też gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych, 
lub innej osoby; lub też gdy przetwarzane 
mają być dane wyraźnie udostępnione 
publicznie podmiot danych.

(26) Dane osobowe, które z racji swego 
charakteru są szczególnie newralgiczne w 
kontekście podstawowych praw lub 
prywatności, w tym dane genetyczne, 
zasługują na szczególną ochronę. Dane te 
nie powinny być przetwarzane, chyba że 
przepisy wyraźnie na to zezwalają, 
przewidując przy tym odpowiednie środki 
służące zabezpieczeniu praw 
podstawowych i słusznych interesów 
podmiotów danych; lub też gdy 
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych, 
lub innej osoby fizycznej; lub też gdy 
przetwarzane mają być dane wyraźnie 
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udostępnione publicznie podmiot danych.

Or. en

Poprawka 202
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Na szczególną ochronę danych 
osobowych zasługują dzieci, które mogą 
być w mniejszym stopniu świadome 
zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i 
swoich praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. Aby 
stwierdzić, czy dana osoba jest dzieckiem, 
w niniejszej dyrektywie należy przyjąć 
definicję określoną w Konwencji Narodów 
Zjednoczonych o prawach dziecka. W 
ramach środków ochronnych 
stosowanych podczas przetwarzania 
danych należy wziąć pod uwagę, między 
innymi, szczególne cechy dzieci.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
dokładność danych identyfikacyjnych 
dotyczących dzieci oraz na ich stałą 
niezawodność w długim okresie i w 
okresie ich przechowywania.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym dyrektywy, w odróżnieniu od wniosku dotyczącego rozporządzenia, 
dzieci są praktycznie ignorowane; celem tej poprawki jest dostosowanie przedmiotowej 
dyrektywy do rozporządzenia. Należy również uwzględnić to, że wiele danych dotyczących
dzieci, na przykład wygląd ich twarzy czy odciski palców, jest szczególnie podatnych na 
zmianę w dłuższej perspektywie.

Poprawka 203
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu, jeżeli wywołują one 
negatywne skutki prawne dla tej osoby, 
chyba że prawo zezwala na automatyczne 
przetwarzanie, przewidując przy tym 
odpowiednie środki służące zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotu danych.

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
częściowo lub całkowicie na 
automatycznym przetwarzaniu, jeżeli 
wywołują one negatywne skutki prawne 
dla tej osoby lub mają na tę osobę istotny 
wpływ, chyba że prawo zezwala na 
automatyczne przetwarzanie, przewidując 
przy tym odpowiednie środki służące 
zabezpieczeniu słusznych interesów 
podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 204
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu, jeżeli wywołują one 
negatywne skutki prawne dla tej osoby, 
chyba że prawo zezwala na automatyczne 
przetwarzanie, przewidując przy tym 
odpowiednie środki służące zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotu danych.

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
częściowo lub całkowicie na 
automatycznym przetwarzaniu, jeżeli 
wywołują one negatywne skutki prawne 
dla tej osoby lub mają na tę osobę istotny 
wpływ, chyba że prawo zezwala na 
automatyczne przetwarzanie, przewidując 
przy tym odpowiednie środki służące 
zabezpieczeniu słusznych interesów 
podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 205
Cornelia Ernst



PE506.127v01-00 26/151 AM\928472PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu, jeżeli wywołują one 
negatywne skutki prawne dla tej osoby, 
chyba że prawo zezwala na automatyczne 
przetwarzanie, przewidując przy tym 
odpowiednie środki służące
zabezpieczeniu słusznych interesów 
podmiotu danych.

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym na 
profilowaniu. Przetwarzanie, które 
wywołuje skutki prawne dla tej osoby lub 
w inny znaczący sposób na nią wpływa, 
powinno być zakazane, chyba że jest ono 
bezwzględnie konieczne w 
demokratycznym środowisku, 
proporcjonalne do realizowanego celu i 
wyraźnie dopuszczone na mocy prawa 
oraz podlega odpowiednim środkom 
służącym zabezpieczeniu praw 
podstawowych i słusznych interesów 
podmiotu danych, w tym prawa do 
otrzymania zrozumiałych informacji o 
zasadach zastosowanych przy 
profilowaniu. Takie przetwarzanie w 
żadnym wypadku nie może obejmować, 
wywoływać ani dyskryminować danych w 
oparciu o ich szczególne kategorie. 

Or. en

Poprawka 206
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu, jeżeli wywołują one 
negatywne skutki prawne dla tej osoby, 
chyba że prawo zezwala na automatyczne 
przetwarzanie, przewidując przy tym 
odpowiednie środki służące zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotu danych.

(27) Każda osoba fizyczna powinna mieć 
prawo niepodlegania środkom opartym 
wyłącznie na automatycznym 
przetwarzaniu, jeżeli wywołują one 
negatywne skutki dla tej osoby, chyba że 
prawo zezwala na automatyczne 
przetwarzanie, przewidując przy tym 
odpowiednie środki służące zabezpieczeniu 
słusznych interesów podmiotu danych.
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Or. en

Uzasadnienie

(Zob. brzmienie art. 9 ust. 1 (poprawka Jana Philippa Albrechta).)

Poprawka 207
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku.

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku. Informacje te są dostosowane do 
podmiotu danych, w razie konieczności 
poprzez użycie prostego języka i/lub języka 
obcego.

Or. en

Poprawka 208
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku.

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku, zwłaszcza gdy podmiot danych jest 
dzieckiem.

Or. en
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Poprawka 209
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku.

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku. Podmiotom danych będącym 
dziećmi należy dostarczać informacje 
dostosowane do ich możliwości 
zrozumienia tych informacji. Oprócz tego 
można im również udzielić pomocy 
zindywidualizowanej.

Or. fr

Poprawka 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku.

(28) Aby podmioty danych mogły 
korzystać ze swoich praw, wszelkie 
informacje do nich kierowane powinny być 
łatwo dostępne i zrozumiałe, w tym 
napisane w jednoznacznym, prostym 
języku. Zwłaszcza w przypadku gdy 
podmiot danych jest dzieckiem informacje 
te powinny być przekazywane w sposób 
przyjazny dziecku.

Or. en

Poprawka 211
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania 
wymaga, by podmiot danych, był 
informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych, należy także 
poinformować go o tym, czy ma on 
obowiązek przekazać dane oraz o 
konsekwencjach braku przekazania takich 
danych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wynik zmiany art. 11.

Poprawka 212
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania 
wymaga, by podmiot danych, był 
informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 

(30) Zasady rzetelnego i przejrzystego
przetwarzania wymaga, by podmiot 
danych, był informowany w szczególności 
o prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, jej podstawie prawnej, okresie 
przechowywania danych, przysługującym 
jej prawie dostępu, poprawienia lub 
usunięcia danych oraz prawie do 
zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
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przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

Or. en

Poprawka 213
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania 
wymaga, by podmiot danych, był 
informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania 
wymaga, by podmiot danych, był 
informowany, w przejrzysty sposób, w 
szczególności o prowadzeniu operacji 
przetwarzania i jej celach, jej podstawie 
prawnej, okresie przechowywania danych, 
przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

Or. en

Poprawka 214
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania 
wymaga, by podmiot danych, był 
informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 

(30) Zasada rzetelnego i przejrzystego 
przetwarzania wymaga, by podmiot danych 
był informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
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przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

Or. en

Poprawka 215
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Zasady rzetelnego przetwarzania 
wymaga, by podmiot danych, był 
informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania i jej 
celach, okresie przechowywania danych, 
przysługującym jej prawie dostępu, 
poprawienia lub usunięcia danych oraz 
prawie do zgłoszenia skargi. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

(30) Zasada rzetelnego i przejrzystego 
przetwarzania wymaga, by podmiot danych 
był informowany w szczególności o 
prowadzeniu operacji przetwarzania, jej 
podstawie prawnej i jej celach, okresie 
przechowywania danych, przysługującym 
jej prawie dostępu, poprawienia lub 
usunięcia danych oraz prawie do 
zgłoszenia skargi. Ponadto podmiot 
danych jest informowany o zastosowaniu 
profilowania oraz o jego zakładanych 
konsekwencjach. W przypadku 
konieczności uzyskania danych od 
podmiotu danych należy go także 
poinformować o tym, że ma on obowiązek 
przekazać dane oraz o konsekwencjach 
braku przekazania takich danych

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty danych powinny zostać poinformowane o podstawie prawnej zbierania ich danych 
osobowych. W ten sposób administrator danych zawsze zna podstawę prawną swojej 
działalności w kontekście zbierania danych osobowych. Należy przekazać odpowiednie 
informacje o zastosowaniu profilowania.
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Poprawka 216
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do zebranych danych na jej 
temat, a wykonanie tego prawa powinno 
być na tyle łatwe, by każda osoba była 
świadoma przetwarzania i mogła 
zweryfikować jego zgodność z prawem. 
Dlatego też każdy podmiot danych 
powinien mieć prawo do uzyskania 
wiedzy, w szczególności informacji na 
temat celów, dla których dane są 
przetwarzane, przez jaki okres i jacy 
odbiorcy otrzymują dane, w tym w 
państwach trzecich. Podmioty danych 
powinny otrzymać kopię ich danych 
osobowych, które są przetwarzane.

(32) Każdej osobie powinno przysługiwać 
prawo dostępu do zebranych danych na jej 
temat, a wykonanie tego prawa powinno 
być na tyle łatwe, by każda osoba była 
świadoma przetwarzania i mogła 
zweryfikować jego zgodność z prawem. 
Dlatego też każdy podmiot danych 
powinien mieć prawo do uzyskania – w 
miarę możliwości z wyprzedzeniem –
wiedzy, w szczególności informacji na 
temat celów, dla których dane są 
przetwarzane, przez jaki okres i jacy 
odbiorcy otrzymują dane, w tym w 
państwach trzecich. Podmioty danych 
powinny otrzymać kopię ich danych 
osobowych, które są przetwarzane.

Or. en

Poprawka 217
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwom członkowskim należy 
zezwolić na przyjęcie środków 
legislacyjnych umożliwiających 
opóźnienie, ograniczenie lub odstąpienie 
od informowania osób, których dane 
dotyczą o dostępie do ich danych 
osobowych, w zakresie i w czasie, w jakim 
takie częściowe lub kompletne 
ograniczenie stanowi konieczny i 

(33) Państwom członkowskim należy 
zezwolić na przyjęcie środków 
legislacyjnych umożliwiających 
opóźnienie lub ograniczenie informowania 
osób, których dane dotyczą o dostępie do 
ich danych osobowych, w zakresie i w 
czasie, w jakim takie częściowe lub 
kompletne ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
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proporcjonalny środek w demokratycznym 
społeczeństwie, przy należytym 
uwzględnieniu słusznych interesów danej 
osoby, aby zapobiec utrudnianiu 
urzędowych lub prawnych dochodzeń, 
śledztw lub procedur, aby zapobiec 
utrudnieniom w zapobieganiu przestępstw, 
ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń 
w ich sprawie i ściganiu lub wykonywaniu 
kar kryminalnych, by chronić 
bezpieczeństwo publiczne lub narodowe
lub chronić osobę, które dane dotyczą, lub 
prawa i wolności innych osób.

demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu praw 
podstawowych i słusznych interesów danej 
osoby, aby zapobiec utrudnianiu 
urzędowych lub prawnych dochodzeń, 
śledztw lub procedur, aby zapobiec 
utrudnieniom w zapobieganiu przestępstw, 
ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń 
w ich sprawie i ściganiu lub wykonywaniu 
kar kryminalnych, by chronić 
bezpieczeństwo publiczne lub chronić 
osobę, które dane dotyczą, lub prawa i 
wolności innych osób.

Or. en

Poprawka 218
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Państwom członkowskim należy 
zezwolić na przyjęcie środków 
legislacyjnych umożliwiających 
opóźnienie, ograniczenie lub odstąpienie 
od informowania osób, których dane 
dotyczą o dostępie do ich danych 
osobowych, w zakresie i w czasie, w jakim 
takie częściowe lub kompletne 
ograniczenie stanowi konieczny i 
proporcjonalny środek w demokratycznym 
społeczeństwie, przy należytym 
uwzględnieniu słusznych interesów danej 
osoby, aby zapobiec utrudnianiu 
urzędowych lub prawnych dochodzeń, 
śledztw lub procedur, aby zapobiec 
utrudnieniom w zapobieganiu przestępstw, 
ich wykrywaniu, prowadzeniu dochodzeń 
w ich sprawie i ściganiu lub wykonywaniu 
kar kryminalnych, by chronić 
bezpieczeństwo publiczne lub narodowe 
lub chronić osobę, które dane dotyczą, lub 

(33) Państwom członkowskim należy 
zezwolić na przyjęcie środków 
legislacyjnych umożliwiających 
opóźnienie lub ograniczenie informowania 
osób, których dane dotyczą, o dostępie do 
ich danych osobowych, w zakresie i w 
czasie, w jakim takie częściowe lub 
kompletne ograniczenie stanowi 
bezwzględnie konieczny i proporcjonalny 
środek w demokratycznym społeczeństwie, 
przy należytym uwzględnieniu praw 
podstawowych i słusznych interesów danej 
osoby, aby zapobiec utrudnianiu 
urzędowych lub prawnych dochodzeń, 
śledztw lub procedur, aby zapobiec 
utrudnieniom w zapobieganiu 
przestępstwom, ich wykrywaniu, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ściganiu lub wykonywaniu kar 
kryminalnych, by chronić bezpieczeństwo 
publiczne lub narodowe lub chronić osobę, 
której dane dotyczą, lub prawa i wolności 
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prawa i wolności innych osób. innych osób.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie ograniczeń prawa do informacji. (Zob. nowe brzmienie art. 11 ust. 4 
wprowadzenie.)

Poprawka 219
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych jej dotyczących oraz prawo do 
ich usunięcia, jeżeli przetwarzanie takich 
danych jest niezgodne z głównymi
zasadami ustanowionymi w niniejszej 
dyrektywie. Jeżeli dane osobowe 
przetwarzane są w toku dochodzenia i 
postępowania karnego, poprawianie, prawa 
do informacji, dostępu, usunięcia i 
ograniczenia przetwarzania mogą być 
wykonywane godnie z przepisami krajowej 
procedury sądowej.

(36) Każda osoba powinna mieć prawo do 
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych jej dotyczących oraz prawo do 
ich usunięcia, jeżeli przetwarzanie takich 
danych jest niezgodne z zasadami 
ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. 
Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w 
toku dochodzenia i postępowania karnego, 
poprawianie, prawa do informacji, dostępu, 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania 
mogą być wykonywane zgodnie z 
przepisami krajowej procedury sądowej.

Or. en

Poprawka 220
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Ochrona prawa i wolności osób, 
których dane dotyczą w zakresie 
przetwarzania danych osobowych wymaga 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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podjęcia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych w celu 
zagwarantowania spełnienia wymogów 
dyrektywy. By zapewnić zgodność z 
przepisami przyjętymi na mocy niniejszej 
dyrektywy, administrator powinien przyjąć 
polityki i wdrożyć odpowiednie środki, 
które są w szczególności zgodne z zasadą 
uwzględnienia ochrony danych już w fazie 
projektowania oraz zasadą domyślnej 
ochrony danych.

Or. pt

Poprawka 221
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Ochrona praw i wolności podmiotów 
danych a także zobowiązania i 
odpowiedzialność administratorów i 
podmiotów przetwarzających wymaga 
dokonania w niniejszej dyrektywie 
jasnego podziału obowiązków, w tym w 
przypadku gdy administrator określa cele, 
warunki i sposoby przetwarzania wspólnie 
z innymi administratorami danych oraz 
gdy operacja przetwarzania jest 
dokonywana w imieniu administratora.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wynik skreślenia art. 20.

Poprawka 222
Sophia in 't Veld



PE506.127v01-00 36/151 AM\928472PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Ocena skutków w zakresie ochrony 
danych powinna być przeprowadzana 
przez administratora lub podmiot 
przetwarzający, jeżeli operacje 
przetwarzania – z racji swego charakteru, 
zakresu lub celów – mogą stwarzać 
szczególne zagrożenie dla praw i wolności 
podmiotów danych, i powinna obejmować 
w szczególności przewidywane środki, 
gwarancje i mechanizmy mające na celu 
zapewnienie ochrony danych osobowych 
oraz wykazanie zgodności z niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 223
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 40 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Przetwarzanie danych osobowych w 
tym wrażliwym obszarze odbywa się 
wyłącznie po przeprowadzeniu oceny 
skutków w zakresie ochrony danych.
Przed opracowaniem nowych systemów 
przetwarzania danych osobowych państwa 
członkowskie powinny zatem 
przeprowadzić ocenę wpływu 
przewidywanych operacji przetwarzania 
na ochronę danych osobowych.

Or. en

Poprawka 224
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zagwarantowania skutecznej 
ochrony praw i wolności podmiotów 
danych poprzez działania prewencyjne, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
powinien w określonych przypadkach 
konsultować się z organem nadzorczym 
przed przetwarzaniem.

(41) W celu zagwarantowania skutecznej 
ochrony praw i wolności podmiotów 
danych poprzez działania prewencyjne, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
powinien w określonych przypadkach 
konsultować się z organem nadzorczym 
przed przetwarzaniem. Ponadto jeśli ocena 
skutków w zakresie ochrony danych 
wykaże, że operacje przetwarzania mogą 
się wiązać z wysokim poziomem 
konkretnych ryzyk dla praw i wolności 
podmiotów danych, organ nadzorczy 
powinien być w stanie zapobiec, przed 
rozpoczęciem operacji, ryzykownemu 
przetwarzaniu, które jest niezgodne z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 225
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) W celu zagwarantowania skutecznej 
ochrony praw i wolności podmiotów 
danych poprzez działania prewencyjne, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
powinien w określonych przypadkach 
konsultować się z organem nadzorczym 
przed przetwarzaniem.

(41) W celu zagwarantowania skutecznej 
ochrony praw i wolności podmiotów 
danych poprzez działania prewencyjne, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
powinien w określonych przypadkach 
konsultować się z organem nadzorczym 
przed przetwarzaniem. Jeśli operacje 
przetwarzania mogą się wiązać z wysokim 
poziomem konkretnych ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, organ 
nadzorczy powinien być w stanie zapobiec, 
przed rozpoczęciem operacji, 
przetwarzaniu, które jest niezgodne z 
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niniejszą dyrektywą, oraz przedstawić 
propozycje naprawienia tej sytuacji.

Or. en

Poprawka 226
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może spowodować 
poważne szkody, w tym dla reputacji danej 
osoby. Z tego względu administrator, 
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o 
naruszeniu, powinien powiadomić o nim 
organ nadzorczy. Osoby, których dane 
osobowe lub prywatność mogłyby 
ucierpieć wskutek takiego naruszenia, 
powinny być niezwłocznie powiadamiane, 
aby umożliwić im podjęcie niezbędnych 
środków ostrożności. Naruszenie powinno 
być uznawane za mające niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność 
osoby fizycznej, jeżeli jego skutkiem mogą 
być np. kradzież lub sfałszowanie 
tożsamości, uszkodzenie ciała, poważne 
upokorzenie lub naruszenie dobrego 
imienia w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych.

(42) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może spowodować 
poważne szkody, w tym dla reputacji danej 
osoby. Z tego względu administrator, 
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o 
naruszeniu, powinien powiadomić o nim 
organ nadzorczy. Osoby, których dane 
osobowe lub prywatność mogłyby 
ucierpieć wskutek takiego naruszenia, 
powinny być niezwłocznie powiadamiane, 
aby umożliwić im podjęcie niezbędnych 
środków ostrożności. Naruszenie powinno 
być uznawane za mające niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność 
osoby fizycznej, jeżeli jego skutkiem mogą 
być np. kradzież lub sfałszowanie 
tożsamości, uszkodzenie ciała, poważne 
upokorzenie lub naruszenie dobrego 
imienia, lub strata ekonomiczna lub 
społeczna w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 227
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 42 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(42) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może spowodować 
poważne szkody, w tym dla reputacji danej 
osoby. Z tego względu administrator, 
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o 
naruszeniu, powinien powiadomić o nim 
organ nadzorczy. Osoby, których dane 
osobowe lub prywatność mogłyby
ucierpieć wskutek takiego naruszenia, 
powinny być niezwłocznie powiadamiane, 
aby umożliwić im podjęcie niezbędnych 
środków ostrożności. Naruszenie powinno 
być uznawane za mające niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność 
osoby fizycznej, jeżeli jego skutkiem mogą 
być np. kradzież lub sfałszowanie 
tożsamości, uszkodzenie ciała, poważne 
upokorzenie lub naruszenie dobrego 
imienia w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych.

(42) Naruszenie ochrony danych 
osobowych, w braku odpowiedniej i 
szybkiej reakcji, może spowodować 
poważne szkody, w tym dla reputacji danej 
osoby. Z tego względu administrator, 
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o 
naruszeniu, powinien powiadomić o nim 
organ nadzorczy. Osoby, których dane 
osobowe lub prywatność mogłyby 
ucierpieć wskutek takiego naruszenia, 
powinny być niezwłocznie powiadamiane, 
aby umożliwić im podjęcie niezbędnych 
środków ostrożności. Naruszenie powinno 
być uznawane za mające niekorzystny 
wpływ na dane osobowe lub prywatność 
osoby fizycznej, jeżeli jego skutkiem mogą 
być np. kradzież lub sfałszowanie 
tożsamości, uszkodzenie ciała, poważne 
upokorzenie lub naruszenie dobrego 
imienia.

Or. en

Poprawka 228
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Przy określaniu szczegółowych 
przepisów dotyczących formy i procedur 
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 

skreślony
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i procedurach należy ponadto uwzględnić 
słuszne interesy właściwych organów, w 
przypadkach gdy przedwczesne 
ujawnienie mogłoby niepotrzebnie 
utrudnić badanie okoliczności naruszenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wynik zmiany art. 28 i 29.

Poprawka 229
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Przy określaniu szczegółowych 
przepisów dotyczących formy i procedur 
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.

(43) Przy określaniu szczegółowych 
przepisów dotyczących formy i procedur 
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. Szyfrowania nie 
należy uznawać za nie do złamania.

Or. en

Poprawka 230
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 43 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43a) Niektóre formy przetwarzania, takie 
jak profilowanie, przetwarzanie danych 
wymagających szczególnej ochrony, 
monitorowanie obszarów publicznie 
dostępnych (w tym wideonadzór) oraz 
przetwarzanie danych genetycznych i 
biometrycznych lub danych dotyczących 
dzieci, stwarzają szczególne zagrożenia.
Aby zapobiec takim zagrożeniom, 
administratorzy powinni przeprowadzić 
ocenę wpływu na prawa podstawowe, jeśli 
zamierzają dokonać takich operacji 
przetwarzania. Taka ocena powinna 
wyjaśniać zagrożenia i środki 
przedsięwzięte w celu zaradzenia im, w 
szczególności w odniesieniu do 
dyskryminacji. Administratorzy zwracają 
się również o opinie do podmiotów danych 
lub ich przedstawicieli w tym kontekście.

Or. en

Poprawka 231
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Administrator lub podmiot 
przetwarzający powinien wyznaczyć 
osobę, która będzie pomagać danemu 
administratorowi lub podmiotowi w 
monitorowaniu zgodności przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. 
Inspektor ochrony danych może zostać 
wyznaczony wspólnie przez szereg 
jednostek właściwego organu. Inspektorzy 
ochrony danych muszą być w stanie 
wykonywać swoje obowiązki i zadania 

(44) Administrator lub podmiot 
przetwarzający powinien wyznaczyć 
osobę, która będzie pomagać danemu 
administratorowi lub podmiotowi w 
monitorowaniu zgodności przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. 
Inspektorzy ochrony danych muszą być w 
stanie wykonywać swoje obowiązki i 
zadania niezależnie i skutecznie.
Obejmuje to zasady unikania konfliktów 
interesów oraz zapewnienia 
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niezależnie i skutecznie. wystarczających środków i odpowiedniego 
przydziału administracyjnego w celu 
uniknięcie ingerencji administratorów.

Or. en

Poprawka 232
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

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.

Or. de

Poprawka 233
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by przekazywanie danych 

(45) Państwa członkowskie powinny 
zadbać o to, by przekazywanie danych 
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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.

dokonywane było wyłącznie w przypadku, 
gdy jest to konieczne do zapobiegania 
jednemu konkretnemu przestępstwu lub 
ich większej liczbie, 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 
publicznym 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.
Dane przekazane właściwym organom 
publicznym w państwach trzecich nie 
powinny być dalej przetwarzane w celach 
innych niż te, dla których zostały 
przekazane.

Or. en

Poprawka 234
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 45 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45a) Operacje wtórnego przekazania 
dokonywane przez właściwe organy w 
państwach trzecich lub organizacje 
międzynarodowe, którym dane osobowe 
zostały przekazane, powinny być 
dozwolone wyłącznie w przypadku gdy 
operacja wtórnego przekazania jest 
wymagana do tego samego konkretnego 
celu co początkowe przekazanie, a 
odbiorcą wtórnym jest także właściwy 
organ publiczny. Na przykład mogłoby to 
dotyczyć sytuacji, gdy operacja wtórnego 
przekazania jest konieczna do 
zapobiegnięcia temu samemu 
przestępstwu uzasadniającemu 



PE506.127v01-00 44/151 AM\928472PL.doc

PL

początkowe przekazanie, prowadzenia 
dochodzenia w jego sprawie, wykrywania 
go i ścigania albo do wykonania takiej 
samej kary kryminalnej uzasadniającej 
początkowe przekazanie. Operacje 
wtórnego przekazania nie powinny być 
dozwolone w odniesieniu do ogólnych 
celów egzekwowania prawa. Ponadto 
właściwy organ, który dokonał 
początkowego przekazania, powinien 
zezwolić na operację wtórnego 
przekazania.

Or. en

Poprawka 235
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Komisja może podjąć decyzję, która 
będzie obowiązywać w całej Unii, że 
niektóre państwa trzecie lub też jakieś 
terytorium lub sektor przetwarzający dane
w państwie trzecim bądź organizacja 
międzynarodowa oferują odpowiedni 
poziom ochrony danych, gwarantując tym 
samym pewność prawną i jednolitość w 
całej Unii co do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych 
uznawanych za zapewniające taki poziom 
ochrony. W takich przypadkach 
przekazywanie danych osobowych do tych 
państw może odbywać się bez potrzeby 
uzyskania dalszego zezwolenia.

(46) Komisja może podjąć decyzję, która 
będzie obowiązywać w całej Unii, że 
niektóre państwa trzecie lub też jakieś 
terytorium w państwie trzecim bądź 
organizacja międzynarodowa oferują 
odpowiedni poziom ochrony danych, 
gwarantując tym samym pewność prawną i 
jednolitość w całej Unii co do państw 
trzecich lub organizacji 
międzynarodowych uznawanych za 
zapewniające taki poziom ochrony. W 
takich przypadkach przekazywanie danych 
osobowych do tych państw może odbywać 
się bez potrzeby uzyskania dalszego 
zezwolenia.

Or. en

Poprawka 236
Louis Michel
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) Komisja może podjąć decyzję, która 
będzie obowiązywać w całej Unii, że 
niektóre państwa trzecie lub też jakieś 
terytorium lub sektor przetwarzający dane 
w państwie trzecim bądź organizacja 
międzynarodowa oferują odpowiedni 
poziom ochrony danych, gwarantując tym 
samym pewność prawną i jednolitość w 
całej Unii co do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych 
uznawanych za zapewniające taki poziom 
ochrony. W takich przypadkach 
przekazywanie danych osobowych do tych 
państw może odbywać się bez potrzeby 
uzyskania dalszego zezwolenia.

(46) Komisja może podjąć decyzję, która 
będzie obowiązywać w całej Unii, że 
niektóre państwa trzecie lub też jakieś 
terytorium lub sektor przetwarzający dane 
w państwie trzecim bądź organizacja 
międzynarodowa oferują odpowiedni 
poziom ochrony danych, gwarantując tym 
samym pewność prawną i jednolitość w 
całej Unii co do państw trzecich lub 
organizacji międzynarodowych 
uznawanych za zapewniające taki poziom 
ochrony. W takich przypadkach 
przekazywanie danych osobowych do tych 
państw lub organizacji międzynarodowych
może odbywać się bez potrzeby uzyskania 
dalszego zezwolenia.

Or. en

Poprawka 237
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Komisja powinna mieć również 
możliwość uznania, że państwo trzecie lub 
terytorium bądź sektor przetwarzający 
dane w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie oferują 
odpowiedniego poziomu ochrony danych. 
W związku z tym przekazywanie danych 
osobowych do tego państwa trzeciego 
powinno być zakazane, chyba że opiera się 
ono na umowie międzynarodowej, 
odpowiednich gwarancjach lub 
odstępstwie. Należy przewidzieć 
możliwość odbywania konsultacji między 
Komisją a tymi państwami trzecimi lub 

(48) Komisja powinna mieć również 
możliwość uznania, że państwo trzecie lub 
terytorium bądź sektor przetwarzający 
dane w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie oferują 
odpowiedniego poziomu ochrony danych. 
W związku z tym przekazywanie danych 
osobowych do tego państwa trzeciego 
powinno być zakazane, chyba że opiera się 
ono na umowie międzynarodowej, która 
zapewnia minimalny poziom ochrony 
określony w niniejszej dyrektywie, lub na
odstępstwie. Należy przewidzieć 
możliwość odbywania konsultacji między 
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organizacjami międzynarodowymi. Taka 
decyzja Komisji pozostaje jednak bez 
uszczerbku dla możliwości dokonywania 
przekazania na podstawie odpowiednich 
gwarancji lub odstępstwa ustanowionego 
w dyrektywie.

Komisją a tymi państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 238
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Komisja powinna mieć również 
możliwość uznania, że państwo trzecie lub 
terytorium bądź sektor przetwarzający 
dane w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie oferują 
odpowiedniego poziomu ochrony danych. 
W związku z tym przekazywanie danych 
osobowych do tego państwa trzeciego 
powinno być zakazane, chyba że opiera się 
ono na umowie międzynarodowej, 
odpowiednich gwarancjach lub 
odstępstwie. Należy przewidzieć 
możliwość odbywania konsultacji między 
Komisją a tymi państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi. Taka 
decyzja Komisji pozostaje jednak bez 
uszczerbku dla możliwości dokonywania 
przekazania na podstawie odpowiednich 
gwarancji lub odstępstwa ustanowionego w 
dyrektywie.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. pt

Poprawka 239
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 49 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Przekazanie, które nie jest dokonane 
w oparciu o taką decyzję stwierdzającą 
odpowiedni stopień ochrony powinno być 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w 
prawnie wiążącym instrumencie prawnym 
wprowadzono odpowiednie gwarancje, 
zapewniające ochronę danych osobowych 
lub gdy administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące operacji 
przekazywania danych lub zestawowi 
takich operacji i, na podstawie tej oceny 
uznaje, że obowiązują odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych. W przypadkach, w których 
brakuje podstawy do dokonywania 
przekazania, należy umożliwić 
zastosowanie odstępstwa w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby, lub ochrony słusznych 
interesów podmiotu danych, jeżeli prawo 
państwa członkowskiego przekazującego 
dane osobowe tak stanowi lub też jeżeli 
jest to konieczne dla zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, lub 
też, w indywidualnych przypadkach, na 
potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania lub w celu 
wykonywania kar kryminalnych, lub też, w 
indywidualnych przypadkach, do celów 
ustanowienia roszczeń prawnych, ich 
realizacji lub bronienia ich.

(49) Przekazanie, które nie jest dokonane 
w oparciu o taką decyzję stwierdzającą 
odpowiedni stopień ochrony powinno być 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy w 
prawnie wiążącym instrumencie prawnym 
wprowadzono odpowiednie gwarancje, 
zapewniające ochronę danych osobowych. 
W przypadkach, w których brakuje 
podstawy do dokonywania przekazania, 
należy umożliwić zastosowanie odstępstwa 
w celu ochrony żywotnych interesów 
podmiotu danych lub innej osoby fizycznej, 
lub ochrony słusznych interesów podmiotu 
danych, jeżeli prawo państwa 
członkowskiego przekazującego dane 
osobowe tak stanowi lub też jeżeli jest to 
konieczne dla zapobieżenia 
bezpośredniemu, poważnemu zagrożeniu 
dla bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, lub 
też, w indywidualnych przypadkach, na 
potrzeby zapobiegania konkretnym 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania 
lub w celu wykonywania kar 
kryminalnych, lub też, w indywidualnych 
przypadkach, do celów ustanowienia 
roszczeń prawnych, ich realizacji lub 
bronienia ich. W przypadku gdy Komisja 
wydała negatywną decyzję o stosowności 
zastosowanie odstępstw powinno 
ograniczać się do przypadków, w których 
przekazanie jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby, lub konieczne dla 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego. W 
każdym razie odstępstwa te należy 
interpretować w sposób rygorystyczny. W 
szczególności odstępstwa nie powinny być 
wykorzystywane do częstego, masowego 
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lub zorganizowanego przekazywania.
Ponadto podczas przekazywania danych w 
sytuacjach indywidualnych liczba danych 
powinna być ograniczona do ściśle 
niezbędnego minimum. Oprócz tego każda 
operacja przekazania oparta na 
odstępstwie powinna zostać szczegółowo 
udokumentowana. Dokumentacja ta 
powinna zostać udostępniona na żądanie 
organowi nadzorczemu.

Or. en

Poprawka 240
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 54 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(54) Warunki ogólne członkostwa w 
organie nadzorczym powinny być 
określone w przepisach prawa każdego 
państwa członkowskiego i powinny w 
szczególności przewidywać, iż członkowie 
tego organu powinno być wybierani przez 
parlament albo przez rząd państwa 
członkowskiego oraz obejmować regulacje 
dotyczące kwalifikacji i stanowiska tych 
członków.

(54) Warunki ogólne członkostwa w 
organie nadzorczym powinny być 
określone w przepisach prawa każdego 
państwa członkowskiego i powinny w 
szczególności przewidywać, iż członkowie 
tego organu powinno być wybierani przez 
parlament państwa członkowskiego oraz 
obejmować regulacje dotyczące 
kwalifikacji i stanowiska tych członków.

Or. en

Poprawka 241
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 55 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
także do działalności sądów krajowych, 

(55) Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
także do działalności sądów krajowych, 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 242
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 56 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(56) Aby zapewnić spójne monitorowanie i 
wykonanie niniejszej dyrektywy w całej 
Unii, organy nadzorcze powinny mieć w 
każdym państwie członkowskim te same 
obowiązki i faktyczne uprawnienia, w tym 
uprawnienie do przeprowadzania 
dochodzenia i prawnie wiążących 
interwencji, podejmowania decyzji i 
nakładania sankcji, w szczególności w 
sprawach skarg od osób fizycznych oraz 
do udziału w postępowaniu sądowym.

skreślony

Or. de

Poprawka 243
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 57 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Każdy organ nadzorczy powinien 
rozpatrywać skargi zgłoszone przez 
podmiot danych oraz przeprowadzić 
stosowne dochodzenie. Dochodzenie na 
podstawie skargi powinno być 
prowadzone, z zastrzeżeniem kontroli 
sądowej, w zakresie odpowiednim do 
konkretnej sprawy. Organ nadzorczy 
powinien poinformować podmiot danych o 
postępach i wyniku skargi w rozsądnym 
terminie. Jeśli dana sprawa wymaga 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia lub 
koordynacji z innym organem nadzorczym, 
podmiot danych, powinien zostać o tym 
niezwłocznie poinformowany.

(57) Każdy organ nadzorczy powinien 
rozpatrywać skargi zgłoszone przez 
podmiot danych oraz przeprowadzić 
stosowne dochodzenie. Organ nadzorczy 
powinien poinformować podmiot danych o 
postępach i wyniku skargi w rozsądnym 
terminie. Jeśli dana sprawa wymaga 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia lub 
koordynacji z innym organem nadzorczym, 
podmiot danych, powinien zostać o tym 
niezwłocznie poinformowany.

Or. de

Uzasadnienie

Wynik skreślenia prawa do składania skarg przez podmioty prawne i organy ochrony danych 
w art. 50.

Poprawka 244
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinny mieć prawo do 
złożenia skargi organowi nadzorczemu 
lub skorzystania z prawa do sądowego 
środka ochrony prawnej w imieniu 
podmiotów danych jeśli zostały przez nich 
należycie umocowane, lub też złożenia, 
niezależnie od skargi podmiotu danych 

skreślony
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własnej skargi, jeśli uzna, iż doszło do 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Or. de

Uzasadnienie

Wynik skreślenia prawa do składania skarg przez podmioty prawne i organy ochrony danych 
w art. 50.

Poprawka 245
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 61 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(61) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów podmiotów danych w zakresie 
ochrony ich danych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinny mieć prawo do 
złożenia skargi organowi nadzorczemu lub 
skorzystania z prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych jeśli zostały przez nich należycie 
umocowane, lub też złożenia, niezależnie 
od skargi podmiotu danych własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

(61) Każdy organ, organizacja lub 
zrzeszenie, które ma na celu ochronę praw 
i interesów osób fizycznych i które zostało 
utworzone zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, powinny mieć prawo do 
złożenia skargi organowi nadzorczemu lub 
skorzystania z prawa do sądowego środka 
ochrony prawnej w imieniu podmiotów 
danych, lub też złożenia, niezależnie od 
skargi podmiotu danych własnej skargi, 
jeśli uzna, iż doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych lub że administrator 
naruszył zasady ochrony danych już w 
fazie projektowania oraz domyślnej 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 246
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 64 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64) Szkoda, jaką dana osoba może ponieść 
wskutek niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, powinna zostać 
wyrównana przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, który może być 
zwolniony z odpowiedzialności w 
przypadku dowiedzenia, że szkoda nie 
powstała z jego winy, szczególnie 
wówczas gdy udowodni winę podmiotu 
danych, lub w przypadku siły wyższej.

(64) Każda szkoda, majątkowa bądź 
niemajątkowa, jaką dana osoba może 
ponieść wskutek niezgodnego z prawem 
przetwarzania danych, powinna zostać 
wyrównana przez administratora lub 
podmiot przetwarzający, który może być 
zwolniony z odpowiedzialności wyłącznie
w przypadku dowiedzenia, że szkoda nie 
powstała z jego winy, szczególnie 
wówczas gdy udowodni winę podmiotu 
danych, lub w przypadku siły wyższej.

Or. en

Poprawka 247
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 65 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65a) Przekazywanie danych osobowych 
innym organom lub stronom prywatnym 
w Unii jest zakazane, chyba że 
przekazanie jest zgodne z prawem, 
odbiorca danych ma siedzibę w państwie 
członkowskim, nie istnieje żaden 
szczególny słuszny interes podmiotu 
danych, zapobiegający przekazaniu, a 
przekazanie jest niezbędne w konkretnym 
przypadku, gdy administrator przekazuje 
dane w celu wykonania zadania 
przyznanego mu zgodnie z prawem lub w 
celu zażegnania bezpośredniego i 
poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego, lub w celu zapobieżenia 
poważnemu naruszeniu praw osób 
fizycznych. Administrator powinien 
poinformować odbiorcę danych o celu 
przetwarzania. Odbiorca danych powinien 
zostać również poinformowany o 
ograniczeniach przetwarzania i powinien 
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dopilnować ich przestrzegania.

Or. en

Poprawka 248
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 65 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(65a) Przekazywanie danych osobowych 
innym organom lub stronom prywatnym 
w Unii jest zakazane, chyba że ma na celu 
zażegnanie bezpośredniego i poważnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego lub zapobieżenie poważnemu 
naruszeniu praw osób fizycznych.
Administrator powinien poinformować 
odbiorcę danych o celu przetwarzania.
Odbiorca danych powinien zostać również 
poinformowany o ograniczeniach 
przetwarzania i powinien dopilnować ich 
przestrzegania.

Or. en

Poprawka 249
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 66 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Aby spełnić cele niniejszej dyrektywy, 
a mianowicie chronić podstawowe prawa i 
wolności osób fizycznych, w szczególności 
ich prawo do ochrony danych osobowych, 
oraz by zagwarantować swobodny 
przepływ danych osobowych w Unii, 
należy przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

skreślony
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. W szczególności należy 
przyjąć akty delegowane dotyczące 
zawiadamiania organu nadzorczego o 
naruszeniach ochrony danych osobowych.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.
Przygotowując i opracowując akty 
delegowane, Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Poprawka 250
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 67 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(67) Aby zagwarantować jednolite 
warunki wdrażania niniejszej dyrektywy w 
zakresie dotyczącym dokumentacji przez 
administratorów danych i podmioty 
przetwarzające dane, zwłaszcza w 
odniesieniu do norm szyfrowania, 
zgłaszania organowi nadzorczemu 
naruszeń ochrony danych osobowych oraz 
odpowiedniego poziomu ochrony 
zapewnianego przez państwo trzecie lub 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie w tym państwie trzecim, 
lub też organizację międzynarodową, 
Komisji należy powierzyć kompetencje 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 

skreślony
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wykonawczych przez Komisję.

Or. de

Poprawka 251
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 68 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(68) Środki dotyczące prowadzenia 
dokumentacji przez administratorów i 
podmioty przetwarzające, bezpieczeństwa 
przetwarzania, zgłaszania organowi 
nadzorczego naruszeń ochrony danych 
osobowych oraz odpowiedniego poziomu 
ochrony zapewnianego przez państwo 
trzecie albo terytorium lub sektor, w 
którym odbywa się przetwarzanie w tym 
państwie trzecim, lub też organizację 
międzynarodową powinny być 
przyjmowane w trybie procedury 
sprawdzającej, ze względu na powszechny 
zakres zastosowania tych aktów.

(68) Środki dotyczące prowadzenia 
dokumentacji przez administratorów i 
podmioty przetwarzające, bezpieczeństwa 
przetwarzania oraz odpowiedniego 
poziomu ochrony zapewnianego przez 
państwo trzecie albo terytorium lub sektor, 
w którym odbywa się przetwarzanie w tym 
państwie trzecim, lub też organizację 
międzynarodową powinny być 
przyjmowane w trybie procedury 
sprawdzającej, ze względu na powszechny 
zakres zastosowania tych aktów.

Or. de

Poprawka 252
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 70 preambuły

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, 

skreślony
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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 wykracza 
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tych celów.

Or. de

Poprawka 253
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 72 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(72) Dyrektywa nie powinna wpływać na 
przepisy szczególne dotyczące 
przetwarzania danych osobowych przez 
właściwe organy na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania lub w celu wykonywania kar 
kryminalnych zawarte w aktach Unii 
przyjętych przed datą przyjęcia niniejszej 
dyrektywy, regulujące przetwarzanie 
danych osobowych między państwami 
członkowskimi lub dostęp wyznaczonych 
organów państw członkowskich do 
systemów informacyjnych ustanowionych 
na mocy Traktatów. Komisja powinna 
ocenić sytuację pod kątem stosunku 
niniejszej dyrektywy do aktów przyjętych 
przed datą przyjęcia niniejszej dyrektywy 
regulujących przetwarzanie danych 
osobowych między państwami 
członkowskimi lub dostęp wyznaczonych 
organów państw członkowskich do 

skreślony
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systemów informacyjnych ustanowionych 
na mocy Traktatów, w celu oceny potrzeby 
uzgodnienia tych przepisów szczególnych 
z niniejszą dyrektywą.

Or. de

Poprawka 254
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

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

Or. de

Poprawka 255
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 73 preambuły

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.

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

Or. en
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Poprawka 256
Axel Voss

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 
zażegnywania zagrożeń dla 
bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania 
im, zapewniania egzekwowania prawa, 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania i wykonywania kar 
kryminalnych.

Or. de

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 257
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – 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 
wprowadzenia regulacji dotyczących 
ochrony danych osobowych 
gwarantujących wyższy standard ochrony.
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Or. de

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 258
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – 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 
wprowadzenia regulacji dotyczących 
ochrony danych osobowych 
gwarantujących wyższy standard ochrony.
Co najmniej zgodnie z niniejszą dyrektywą 
państwa członkowskie:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 259
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) chronią prawa podstawowe i wolności skreślona
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osób fizycznych, w szczególności ich 
prawo do ochrony danych osobowych; 
oraz

Or. de

Poprawka 260
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) chronią prawa podstawowe i wolności 
osób fizycznych, w szczególności ich 
prawo do ochrony danych osobowych; oraz

a) chronią prawa podstawowe i wolności 
osób fizycznych, w szczególności prawo 
do ochrony ich danych osobowych i 
prywatności; oraz

Or. pt

Poprawka 261
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) chronią prawa podstawowe i wolności 
osób fizycznych, w szczególności ich 
prawo do ochrony danych osobowych; oraz

a) chronią prawa podstawowe i wolności 
osób fizycznych, w szczególności ich 
prawo do ochrony danych osobowych oraz 
zapobiegają wszelkiej dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub przekonania, 
niepełnosprawność lub choroby, wiek lub 
orientację seksualną; oraz

Or. pt

Poprawka 262
Axel Voss
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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

Or. de

Poprawka 263
Carlos Coelho

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.

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, zgodnie z zasadą 
swobodnego przepływu danych, zapisaną 
w art. 16 TFUE. Swobodny przepływ 
danych nie ma zastosowania do państw 
członkowskich, które nie zobowiązują się 
do przestrzegania tego aktu 
ustawodawczego.

Or. pt

Poprawka 264
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b
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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.

b) zapewniają, by wymiana danych 
osobowych przez właściwe organy w Unii 
nie była ani ograniczana, ani zakazywana z 
przyczyn związanych z ochroną 
przewidzianą w lit. a).

Or. pt

Poprawka 265
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do przetwarzania danych osobowych w 
sposób zautomatyzowany w całości lub w 
części oraz innych rodzajów przetwarzania 
danych osobowych, stanowiących część 
zbioru danych lub mających stanowić 
część zbioru danych.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 
do przetwarzania danych osobowych w 
sposób zautomatyzowany w całości lub w 
części oraz innych rodzajów przetwarzania 
danych osobowych, stanowiących część 
zbioru danych lub mających stanowić 
część zbioru danych. Dyrektywa nie ma 
zastosowania, jeżeli dane osobowe są lub 
mają być przechowywane w papierowych 
aktach lub zbiorach akt.

Or. de

Poprawka 266
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przetwarzanie lub wymiana danych 
osobowych przez właściwe organy w Unii 
wymaga ustanowienia podstawy prawnej 
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w prawie Unii lub państw członkowskich.
Niniejsza dyrektywa sama w sobie nie 
stanowi takiej podstawy prawnej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie: Przetwarzanie i wymiana danych osobowych w dalszym ciągu wymagają 
dodatkowej podstawy prawnej. Przedmiotowa dyrektywa jedynie harmonizuje przepisy 
dotyczące ochrony danych w takich przypadkach.

Poprawka 267
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach działalności wykraczającej 
poza zakres prawa Unii, w szczególności 
dotyczącej bezpieczeństwa narodowego;

a) w ramach działalności wykraczającej 
poza zakres prawa Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „bezpieczeństwo narodowe” jest różnie rozumiany w różnych państwach 
członkowskich. Dla jasności należy po prostu zawrzeć określenie „poza zakres prawa Unii”, 
aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie mogłyby domagać się zwolnienia w celu 
przetwarzania z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przedmiotową dyrektywą.

Poprawka 268
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ramach działalności wykraczającej 
poza zakres prawa Unii, w szczególności 
dotyczącej bezpieczeństwa narodowego;

a) w ramach działalności wykraczającej 
poza zakres prawa Unii;
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Or. en

Uzasadnienie

Termin „bezpieczeństwo narodowe” jest różnie rozumiany w różnych państwach 
członkowskich. Dla jasności należy po prostu zawrzeć określenie „poza zakres prawa Unii”, 
aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie mogłyby domagać się zwolnienia w celu 
przetwarzania z uwagi na bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przedmiotową dyrektywą.

Poprawka 269
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii.

skreślona

Or. de

Poprawka 270
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii.

skreślona

Or. en

Poprawka 271
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii.

skreślona

Or. en

Poprawka 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przez instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Całościowe podejście do ochrony danych wymaga również uwzględnienia instytucji, organów 
i jednostek organizacyjnych w zakresie przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 273
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować, 
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 
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identyfikatora online lub też przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

dotyczących lokalizacji, identyfikatora 
online lub też przynajmniej jednego 
czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub 
społecznej tożsamości tej osoby;

Or. de

Poprawka 274
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować lub 
wyodrębnić, bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub w połączeniu z 
towarzyszącymi im danymi, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do unikatowego 
identyfikatora, kodu identyfikacyjnego, 
danych dotyczących lokalizacji, 
identyfikatora online lub też przynajmniej 
jednego czynnika charakterystycznego dla 
fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej,
społecznej lub tożsamości płciowej bądź 
orientacji seksualnej tej osoby;

Or. en

Poprawka 275
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować lub 
wyodrębnić, 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 lub innego unikatowego 
identyfikatora, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora online lub też 
przynajmniej jednego czynnika 
charakterystycznego dla fizycznej, 
fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, 
ekonomicznej, kulturowej lub społecznej 
tożsamości tej osoby;

Or. en

Poprawka 276
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „podmiot danych” oznacza 
zidentyfikowaną osobę fizyczną lub osobę 
fizyczną, którą można zidentyfikować lub 
wyodrębnić, bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub w połączeniu z 
towarzyszącymi im danymi, za pomocą 
wszelkich środków, które z rozsądnym 
prawdopodobieństwem mogą być użyte 
przez administratora lub inną osobę 
fizyczną bądź prawną, szczególnie przez 
odniesienie do unikatowego 
identyfikatora, danych dotyczących 
lokalizacji, identyfikatora online lub 
offline, lub też przynajmniej jednego 
czynnika charakterystycznego dla 
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fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, 
umysłowej, ekonomicznej, kulturowej,
społecznej lub tożsamości płciowej bądź 
orientacji seksualnej tej osoby;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w celu zapewnienia należytej ochrony terminy „dane osobowe” oraz 
„podmiot danych” nie były zdefiniowane zbyt wąsko. Przedmiotowa dyrektywa powinna w 
wyraźny sposób mieć zastosowanie do danych, które umożliwiają wyłącznie 
„wyodrębnienie”, i powinno być jasne, że identyfikatory online lub offline powinny w 
większości przypadków być uważane za dane osobowe. Dlatego też utrzymanie szerokich 
definicji „danych osobowych” i „podmiotu danych” jest ważne z punku widzenia ochrony 
danych w przyszłości. Definicja ta zapewnia zgodność z rozporządzeniem o ochronie danych.

Poprawka 277
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „przestępstwo” oznacza również 
działanie uznawane przez organy 
administracyjne, zgodnie z prawem 
wewnętrznym, za naruszenie przepisów 
prawnych, w których przypadku decyzja 
może stać się także powodem wszczęcia 
postępowania przed sądem karnym;

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie art. 3 konwencji UE o wzajemnej pomocy prawnej.

Poprawka 278
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza wszelką 
formę automatycznego przetwarzania 
mającego służyć ocenie niektórych 
aspektów osobistych tej osoby fizycznej 
lub też analizie bądź przewidzeniu 
zwłaszcza sytuacji ekonomicznej, miejsca 
pobytu, zdrowia, preferencji osobistych, 
wiarygodności lub zachowania tej osoby 
fizycznej;

Or. en

Poprawka 279
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) „profilowanie” oznacza technikę 
automatycznego przetwarzania danych 
polegającą na zaklasyfikowaniu danej 
osoby, w szczególności w odniesieniu do 
celów podejmowania decyzji związanych z 
daną osobą lub analizowania lub 
przewidywania jej osobistych preferencji, 
zachowania i postaw;

Or. pt

Poprawka 280
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „ograniczenie przetwarzania” oznacza 
oznaczenie przechowywanych danych 

(4) „blokowanie” oznacza znakowanie 
przechowywanych danych osobowych w 
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osobowych w celu ograniczenia ich 
przetwarzania w przyszłości;

celu ograniczenia ich przetwarzania w 
przyszłości;

Or. de

Poprawka 281
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza przypadkowe lub 
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę,
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie 
lub dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en

Poprawka 282
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza naruszenie 
bezpieczeństwa prowadzące do 
przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, 
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu
do danych osobowych przesyłanych, 
przechowywanych lub przetwarzanych w 
inny sposób;

(9) „naruszenie ochrony danych 
osobowych” oznacza przypadkowe lub 
niezgodne z prawem zniszczenie, utratę,
modyfikację, nieuprawnione ujawnienie 
lub dostęp do danych osobowych 
przesyłanych, przechowywanych lub 
przetwarzanych w inny sposób;

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma znaczenia, co powoduje naruszenie ochrony danych osobowych. Naruszenie ochrony 
danych osobowych może wynikać zarówno z naruszenia bezpieczeństwa, jak i z 
przypadkowego działania, zaniedbania lub z innych względów.

Poprawka 283
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – 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 
kryminalnych;

(14) „właściwe organy” oznaczają każdy 
organ publiczny właściwy – zgodnie z 
odpowiednim ustawodawstwem każdego 
państwa członkowskiego – do celów 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania oraz wykonywania kar 
kryminalnych;

Or. pt

Poprawka 284
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „oznaczenie” oznacza znakowanie 
przechowywanych danych osobowych bez 
celu ograniczenia ich przetwarzania w 
przyszłości;

Or. nl

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu wniosku dotyczącego dyrektywy do tekstu decyzji ramowej dotyczącej 
ochrony danych (art. 2 lit. j)). Zgodnie z art. 16 administrator musi oznaczyć dane. Termin 
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„oznaczenie” nie jest jednak zdefiniowany. W tej poprawce uzupełniono ten brak.

Poprawka 285
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „uwzględnienie ochrony danych już 
w fazie projektowania” oznacza 
uwzględnienie ochrony danych w całym 
cyklu życia technologii, od początkowej 
fazy projektowania, przez jej wdrażanie i 
stosowanie, po jej ostateczne wycofanie z 
rynku;

Or. es

Uzasadnienie

W tej poprawce dodano definicję uwzględnienia ochrony danych już w fazie projektowania, 
ponieważ pojęcie to występuje w przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 286
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) „ochrona danych jako opcji 
domyślnej” oznacza ustalenie opcji 
prywatności w odniesieniu do usług i 
produktów w sposób zapewniający 
zgodność z ogólnymi zasadami ochrony 
danych, takimi jak przejrzystość, 
minimalizacja danych, celowość, 
integralność danych, minimalizacja 
okresów przechowywania danych, zakres 
działania i odpowiedzialność podmiotów 
danych;
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Or. es

Uzasadnienie

W tej poprawce dodano definicję ochrony danych jako opcji domyślnej, ponieważ pojęcie to 
występuje w przedmiotowej dyrektywie.

Poprawka 287
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) „anonimizacja” oznacza zmianę 
danych osobowych w taki sposób, aby 
danych informacji nie można już było 
przyporządkować określonej lub dającej 
się określić osobie fizycznej, lub aby było 
to możliwe jedynie przy niewspółmiernym 
nakładzie środków, takich jak czas, koszty 
i siła robocza;

Or. de

Poprawka 288
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) „systemy informacyjne Unii 
Europejskiej” oznaczają jedynie systemy 
informacyjne, które stworzono na 
podstawie rozdziału 4 lub 5 tytułu V 
trzeciej części Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej lub na podstawie 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską;

Or. de
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Poprawka 289
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15c) „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;

Or. de

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 290
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 15 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15d) „właściwe organy” oznaczają każdy 
organ publiczny właściwy do celów 
zapobiegania zagrożeniom, prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw, 
wykrywania ich lub ścigania lub 
wykonywania kar kryminalnych, w tym 
również organy, instytucje, urzędy i 
agencje Unii Europejskiej;

Or. de
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Poprawka 291
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z 
prawem;

a) przetwarzane zgodnie z prawem, zasadą 
dobrej wiary, a także w sposób przejrzysty 
i dający się zweryfikować;

Or. de

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 292
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z 
prawem;

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zbliżona do poprawki wniosku dotyczącego ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.

Poprawka 293
Jan Mulder
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z 
prawem;

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z 
prawem oraz w sposób przejrzysty;

Or. en

Poprawka 294
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane rzetelnie i zgodnie z 
prawem;

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

Or. en

Poprawka 295
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit piewszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny 
z tymi celami;

b) zbierane w konkretnych, bezpośrednich 
i zgodnych z prawem celach i 
niewykorzystywane dalej w innym celu, 
nawet jeśli jest on zgodny, chyba że prawo 
przewiduje inaczej;

Or. pt

Poprawka 296
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 i ograniczone do 
minimum niezbędnego w odniesieniu do 
celów, dla których dane są przetwarzane; 
dane mogą być przetwarzane tylko 
wówczas, jeżeli przetwarzanie danych 
anonimowych jest niewystarczające do 
realizacji danego celu.

Or. de

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 297
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 w jak 
największym stopniu ograniczone do 
celów, dla których są przetwarzane;

Or. en

Poprawka 298
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera c
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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 są 
przetwarzane jedynie wtedy gdy i tylko 
przez okres, w którym tych celów nie 
można osiągnąć, przetwarzając 
informacje, które nie obejmują danych 
osobowych; do danych osobowych 
należących do podmiotów prywatnych lub 
innych organów publicznych uzyskuje się 
dostęp jedynie w celu prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw i 
ścigania ich, w oparciu o wymogi 
konieczności oraz proporcjonalności 
określane w prawie krajowym każdego 
państwa członkowskiego, podlegające 
odpowiednim przepisom Unii Europejskiej 
lub międzynarodowego prawa 
publicznego, w szczególności EKPC, 
zgodnie z interpretacją Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne doprecyzowanie mające na celu usunięcie luki pomiędzy dyrektywą w sprawie ochrony 
danych a rozporządzeniem o ochronie danych oraz zapewnienie uwzględnienia przeniesienia 
danych osobowych z zakresu rozporządzenia do zakresu dyrektywy.

Poprawka 299
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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 są 
przetwarzane jedynie wtedy gdy i tylko 
przez okres, w którym tego celu nie można 
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osiągnąć za pomocą mniej inwazyjnych 
środków;

Or. en

Poprawka 300
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dokładne i, w razie potrzeby, aktualne; 
należy podjąć wszelkie zasadne działania, 
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub 
poprawienie niedokładnych danych 
osobowych, z uwzględnieniem celów ich 
przetwarzania;

d) dokładne i aktualne; należy podjąć 
wszelkie zasadne działania, by zapewnić 
niezwłoczne usunięcie lub poprawienie 
niedokładnych danych osobowych, z 
uwzględnieniem celów ich przetwarzania;

Or. en

Poprawka 301
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dokładne i, w razie potrzeby, aktualne; 
należy podjąć wszelkie zasadne działania, 
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub 
poprawienie niedokładnych danych 
osobowych, z uwzględnieniem celów ich 
przetwarzania;

d) dokładne i, w razie potrzeby, aktualne 
oraz by podlegały regularnej weryfikacji 
jakości; należy podjąć wszelkie działania, 
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub 
poprawienie niedokładnych danych 
osobowych, z uwzględnieniem celów ich 
przetwarzania;

Or. pt

Poprawka 302
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dokładne i, w razie potrzeby, aktualne; 
należy podjąć wszelkie zasadne działania, 
by zapewnić niezwłoczne usunięcie lub 
poprawienie niedokładnych danych 
osobowych, z uwzględnieniem celów ich 
przetwarzania;

d) dokładne i aktualne; należy podjąć 
wszelkie zasadne działania, by zapewnić 
niezwłoczne usunięcie lub poprawienie 
niedokładnych danych osobowych;

Or. en

Poprawka 303
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – 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;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. de

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 304
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera e
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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 lub 
wyodrębnienie podmiotów danych przez 
czas nie dłuższy niż jest to konieczne do 
celów, dla których dane są przetwarzane;

Or. en

Poprawka 305
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – wprowadzenie

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.

Or. de

Poprawka 306
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – wprowadzenie

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 jest w stanie wykazać, w 
przypadku każdej operacji przetwarzania, 
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 307
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f – wprowadzenie

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 jest w stanie wykazać, w 
przypadku każdej operacji przetwarzania, 
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Zgodnie z projektem sprawozdania dotyczącego rozporządzenia o ochronie 
danych.

Poprawka 308
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) przetwarzane w sposób skutecznie 
umożliwiający podmiotowi danych 
wykonywanie jego praw opisanych w 
art. 10–17.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Zgodnie z projektem sprawozdania dotyczącego rozporządzenia o ochronie 
danych.
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Poprawka 309
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) dostępne lub udostępniane jedynie dla 
należycie uprawnionych pracowników 
właściwych organów, którzy potrzebują 
tych danych do wykonywania 
powierzonych im zadań, przy czym musi 
być wdrożona surowa polityka 
zarządzania profilem użytkownika.

Or. pt

Poprawka 310
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane początkowo przetwarzane w innych 
celach niż te, o których mowa w art. 1 
ust. 1, mogą być wykorzystywane w celu 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania, pod warunkiem że są one 
przetwarzane w oparciu o ważną podstawę 
prawną, która zapewnia wystarczające 
gwarancje dla podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 311
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że właściwe organy mogą 
mieć dostęp do danych osobowych
przetwarzanych pierwotnie w celach 
innych niż te, o których mowa w art. 1 
ust. 1, jedynie wówczas, gdy wyraźnie 
zezwala na to prawo unijne lub krajowe, 
które musi spełniać wymogi określone w 
art. 7 ust. 1a oraz musi zawierać przepisy 
stanowiące, że:
a) prawo dostępu mają wyłącznie 
należycie uprawnieni pracownicy 
właściwych organów w ramach 
wykonywania powierzonych im zdań, 
jeżeli w konkretnym przypadku właściwy 
organ może udowodnić, że przetwarzanie 
danych osobowych jest niezbędne i 
proporcjonalne do zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania, 
albo wykonywania kar kryminalnych;
b) wnioski o przyznanie dostępu muszą 
być sporządzane w formie pisemnej i 
uzasadnione oraz muszą zawierać 
odniesienie do podstawy prawnej 
umożliwiającej wystąpienie z wnioskiem;
oraz
c) pisemny wniosek musi być 
udokumentowany; oraz
d) wdrożone zostały odpowiednie 
gwarancje mające zapewnić ochronę praw 
podstawowych i wolności w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych.
Gwarancje te pozostają bez uszczerbku dla 
szczególnych warunków dostępu do 
danych osobowych, takich jak zezwolenie 
sądu wydane zgodnie z prawem krajowym, 
i mają względem nich charakter 
uzupełniający.

Or. en
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Poprawka 312
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane osobowe, które początkowo były 
zbierane w innym celu, mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do celów 
zapobiegania przestępstwom, badania 
przestępstw i ich wykrywania oraz do 
celów ścigania przestępców, na podstawie 
instrumentu prawnego zapewniającego 
odpowiednią ochronę prywatności 
podmiotu danych.

Or. nl

Uzasadnienie

Wykorzystywanie danych w innym celu wymaga ustanowienia odpowiedniej podstawy w 
ustawodawstwie krajowym.

Poprawka 313
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Ograniczenia czasowe dotyczące 

przechowywania i przeglądu danych
1. Państwa członkowskie podejmują 
wszelkie niezbędne działania w celu 
zapewnienia, że dane osobowe 
przetwarzane na mocy niniejszej 
dyrektywy są usuwane przez właściwe 
organy z chwilą, gdy nie są już one 
niezbędne do celów, do których były 
zbierane i następnie przetwarzane.
2. Państwa członkowskie stanowią 
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przepisy przewidujące, że właściwe organy 
wdrażają niezbędne mechanizmy mające 
zapewnić określenie ograniczeń 
czasowych dotyczących usuwania danych 
osobowych oraz okresowego przeglądu 
konieczności przechowywania danych, w 
tym ustalania okresów przechowywania 
poszczególnych kategorii podmiotów 
danych osobowych. Należy ustanowić 
środki proceduralne w celu zapewnienia, 
że przestrzegane są te ograniczenia 
czasowe i odstępy pomiędzy okresowymi 
przeglądami.

Or. pt

Poprawka 314
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Rozróżnianie poszczególnych kategorii 

osób, których danych dotyczą
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by w możliwym zakresie rozróżniali dane 
osobowe poszczególnych kategorii 
podmiotów danych takich jak:
a) osoby, w stosunku do których istnieją 
poważne podstawy by przypuszczać, że 
popełniły lub zamierzają popełnić 
przestępstwo;
b) osoby skazane za przestępstwo;
c) osób, które padły ofiarą przestępstwa 
lub w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;
d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
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być wezwane do złożenia zeznań w 
ramach dochodzenia dotyczącego 
przestępstwa lub dalszych etapów 
postępowania karnego lub osoby mogące 
dostarczyć informacji o przestępstwach 
albo osoby mające kontakt z jedną z osób 
wymienionych w lit. a) lub b) albo 
wspólnicy tych osób; en
e) osoby, które nie należą do żadnej z 
wyżej wymienionych kategorii.

Or. nl

Poprawka 315
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Rozróżnianie poszczególnych kategorii 

osób, których danych dotyczą
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by w możliwym zakresie rozróżniali dane 
osobowe poszczególnych kategorii 
podmiotów danych takich jak:
a) osoby, w stosunku do których istnieją 
poważne podstawy by przypuszczać, że 
popełniły lub zamierzają popełnić 
przestępstwo;
b) osoby skazane za przestępstwo;
c) osób, które padły ofiarą przestępstwa 
lub w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;
d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w 
ramach dochodzenia dotyczącego 
przestępstwa lub dalszych etapów 
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postępowania karnego lub osoby mogące 
dostarczyć informacji o przestępstwach 
albo osoby mające kontakt z jedną z osób 
wymienionych w lit. a) lub b) albo 
wspólnicy tych osób; oraz
e) osoby, które nie należą do żadnej z 
wyżej wymienionych kategorii.

Or. de

Poprawka 316
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Rozróżnianie poszczególnych kategorii 

osób, których danych dotyczą
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by w możliwym zakresie rozróżniali dane 
osobowe poszczególnych kategorii 
podmiotów danych takich jak:
a) osoby, w stosunku do których istnieją 
poważne podstawy by przypuszczać, że 
popełniły lub zamierzają popełnić 
przestępstwo;
b) osoby skazane za przestępstwo;
c) osób, które padły ofiarą przestępstwa 
lub w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;
d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w 
ramach dochodzenia dotyczącego 
przestępstwa lub dalszych etapów 
postępowania karnego lub osoby mogące 
dostarczyć informacji o przestępstwach 
albo osoby mające kontakt z jedną z osób 
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wymienionych w lit. a) lub b) albo 
wspólnicy tych osób; oraz
e) osoby, które nie należą do żadnej z 
wyżej wymienionych kategorii.

Or. en

Poprawka 317
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów,
by w możliwym zakresie rozróżniali dane 
osobowe poszczególnych kategorii 
podmiotów danych takich jak:

skreślony

a) osoby, w stosunku do których istnieją 
poważne podstawy by przypuszczać, że 
popełniły lub zamierzają popełnić 
przestępstwo;
b) osoby skazane za przestępstwo;
c) osób, które padły ofiarą przestępstwa 
lub w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;
d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w 
ramach dochodzenia dotyczącego 
przestępstwa lub dalszych etapów 
postępowania karnego lub osoby mogące 
dostarczyć informacji o przestępstwach 
albo osoby mające kontakt z jedną z osób 
wymienionych w lit. a) lub b) albo 
wspólnicy tych osób; oraz
e) osoby, które nie należą do żadnej z 
wyżej wymienionych kategorii.

Or. de



PE506.127v01-00 90/151 AM\928472PL.doc

PL

Uzasadnienie

Obowiązek ogólnego rozróżniania i kategoryzacji jest niezrozumiały, jego praktyczne 
wdrożenie wątpliwe, a związane z nim obciążenia biurokratyczne i koszty bardzo wysokie.
Brak opisu skutków prawnych, a więc nie wiadomo, jakie konsekwencje prawne miałyby się 
wiązać z rozróżnianiem.

Poprawka 318
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by w możliwym zakresie rozróżniali dane 
osobowe poszczególnych kategorii 
podmiotów danych takich jak:

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by rozróżniali dane osobowe 
poszczególnych kategorii podmiotów 
danych takich jak:

Or. en

Poprawka 319
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by w możliwym zakresie rozróżniali dane 
osobowe poszczególnych kategorii 
podmiotów danych takich jak:

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy wymagające od administratorów, 
by rozróżniali dane osobowe 
poszczególnych kategorii podmiotów 
danych takich jak:

Or. en

Poprawka 320
Nuno Melo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osoby, w stosunku do których istnieją 
poważne podstawy by przypuszczać, że 
popełniły lub zamierzają popełnić 
przestępstwo; 

a) osoby, w stosunku do których istnieją 
poważne podstawy by przypuszczać, że 
popełniły przestępstwo; 

Or. pt

Poprawka 321
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osób, które padły ofiarą przestępstwa lub 
w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;

c) osób, które padły ofiarą przestępstwa lub 
w przypadku których istnieją faktyczne 
oznaki, że mogły paść ofiarą przestępstwa;

Or. pt

Poprawka 322
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) osób, które padły ofiarą przestępstwa 
lub w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;

c) osoby, które padły ofiarą przestępstwa;

Or. pt
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Poprawka 323
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w ramach 
dochodzenia dotyczącego przestępstwa lub 
dalszych etapów postępowania karnego lub 
osoby mogące dostarczyć informacji o 
przestępstwach albo osoby mające kontakt 
z jedną z osób wymienionych w lit. a) lub 
b) albo wspólnicy tych osób; oraz

d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w ramach 
dochodzenia dotyczącego przestępstwa lub 
dalszych etapów postępowania karnego lub 
osoby mogące dostarczyć informacji o 
przestępstwach albo osoby mające kontakt 
z jedną z osób wymienionych w lit. a) lub 
b) albo wspólnicy tych osób;

Or. en

Poprawka 324
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) osoby trzecie w stosunku do 
przestępstwa, takie jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w ramach 
dochodzenia dotyczącego przestępstwa lub 
dalszych etapów postępowania karnego lub 
osoby mogące dostarczyć informacji o 
przestępstwach albo osoby mające kontakt 
z jedną z osób wymienionych w lit. a) lub 
b) albo wspólnicy tych osób; oraz

d) osoby, które mogą być wezwane do 
złożenia zeznań w ramach dochodzenia 
dotyczącego przestępstwa lub dalszych 
etapów postępowania karnego;

Or. en

Poprawka 325
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) osoby, które mogą dostarczyć 
informacje dotyczące przestępstwa;

Or. en

Poprawka 326
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) osoby, która zapewnia kontakt z jedną 
z osób wymienionych w lit. a) i b) lub jest 
jej wspólnikiem; oraz

Or. en

Poprawka 327
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) osoby, które nie należą do żadnej z 
wyżej wymienionych kategorii.

skreślona

Or. en

Poprawka 328
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Upoważnienie

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
danych musi utrzymywać system 
upoważniania, który spełnia wymagania w 
zakresie staranności i proporcjonalności.
2. Dane osobowe są przetwarzane 
wyłącznie przez osoby, które zostały 
upoważnione do tego przez administratora 
danych w celu zapewnienia 
odpowiedniego wykonania ich zadania w 
granicach upoważnienia.
3. Upoważnienie obejmuje jasny opis 
sposobów upoważnienia danej osoby do 
przetwarzania danych oraz opis 
elementów zadania, do którego wykonania 
ma zostać przeprowadzona operacja 
przetwarzania.

Or. nl

Uzasadnienie

Dzięki upoważnieniom można zapewnić, że dane osobowe wykorzystywane w ramach 
dochodzenia i ścigania są przetwarzane wyłącznie przez osoby, które administrator danych 
upoważnił do ich przetwarzania w celu zapewnienia odpowiedniego wykonania ich zadania.
Ograniczenie kręgu osób mających dostęp do danych osobowych jest bardziej pożądane niż 
rozróżnianie między kategoriami zainteresowanych osób.

Poprawka 329
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ograniczają 
dostęp do danych osobowych do 
ograniczonej grupy należycie 
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upoważnionych pracowników.

Or. en

Poprawka 330
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie stanowią 
szczególne przepisy dotyczące 
konsekwencji kategoryzacji, 
uwzględniając różne cele zbierania 
danych. Przedmiotowe szczególne przepisy 
obejmują warunki zbierania danych, 
okres ich przechowywania, możliwe 
ograniczenia praw podmiotu danych do 
dostępu i informacji oraz warunki dostępu 
do danych przez właściwe organy.

Or. en

Poprawka 331
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie stanowią 
szczególne przepisy dotyczące takiej 
kategoryzacji, uwzględniając różne cele 
zbierania danych oraz przewidując 
szczególne gwarancje dla osób, które nie 
są osobami podejrzanymi, ani nie zostały 
skazane za przestępstwo karne.
Przedmiotowe szczególne przepisy 
obejmują warunki zbierania danych, 
okres ich przechowywania, możliwe 
ograniczenia praw podmiotu danych do 
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dostępu i informacji oraz warunki dostępu 
do danych przez właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Poprawka 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Kategorie podmiotów danych, o 
których mowa w ust. 1 lit. c), d) i e), tj. 
dane dotyczące osób, które nie są osobami 
podejrzanymi, a zwłaszcza dane dotyczące 
dzieci, podlegają szczególnym warunkom i 
gwarancjom, które zapewniają, że dane te 
są wykorzystywane proporcjonalnie i 
zapewniają znacznie bardziej ograniczone 
okresy przechowywania i przeglądy 
okresowe pod kątem potrzeby ochrony 
tych danych.

Or. pt

Poprawka 333
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dane osobowe mogą być przetwarzane 
przez należycie uprawnionych 
pracowników właściwego organu w celu 
prawidłowego wykonania ich zadań oraz 
wyłącznie w granicach takiego 
uprawnienia.

Or. en

Poprawka 334
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Takie upoważnienie obejmuje 
staranny opis zadań i procesów operacji 
przetwarzania, do których wykonania 
pracownicy zostają uprawnieni.

Or. en

Poprawka 335
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Różne stopnie dokładności i 
wiarygodności danych osobowych

Poprawność merytoryczna

Or. de

Poprawka 336
Axel Voss
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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 zapewniają, by dane 
osobowe w miarę możliwości były
poprawne merytorycznie, kompletne i, w 
razie potrzeby, aktualne.

Or. de

Poprawka 337
Wim van de Camp

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. Państwa członkowskie zapewniają by, 
na ile to możliwe, w odniesieniu do 
przetwarzania „miękkich” danych 
dotyczących zaangażowania osób –
innych niż osoba podejrzana – w 
planowanie lub popełnianie poważnych 
przestępstw dane były rozróżniane według 
stopnia ich dokładności i wiarygodności.

Or. nl

Uzasadnienie

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.
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Poprawka 338
Jan Mulder

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. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy zawierające konkretne gwarancje 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych dotyczących osób, które nie 
były skazane za przestępstwo lub w 
stosunku do których nie istnieją żadne 
uzasadnione powody pozwalające 
przypuszczać, że popełniły one 
przestępstwo.

Or. en

Poprawka 339
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

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 
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.



PE506.127v01-00 100/151 AM\928472PL.doc

PL

Jeżeli stwierdzono, że przekazano dane 
nieprawidłowe lub że dane przekazano 
niezgodnie z prawem, 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.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 340
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

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. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
niedokładne, niekompletne lub już 
nieaktualne dane nie są przekazywane lub 
udostępniane, oraz zapewniają
rozróżnienie między danymi osobowymi 
opartymi na faktach i danymi osobowymi 
opartymi na indywidualnej ocenie. W tym 
celu właściwe organy 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 
dokładności, kompletności, aktualności i 
wiarygodności tych danych. Danych 
osobowych nie przekazuje się bez wniosku 
właściwego organu, zwłaszcza gdy dane 
należały początkowo do podmiotu 
prywatnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązek rozróżnienia kategorii danych z uwagi na stopień ich wiarygodności i dokładności 
powinien być bezwarunkowy. Jest to bardzo ważne w kontekście wymiany informacji 
pomiędzy agencjami egzekwowania prawa – informacje mogą zostać wykorzystane daleko od 
źródła, z którego pochodzą, w związku z czym wskazanie poziomu wiarygodności jest istotne 
w celu uniknięcia sytuacji, w której działania są podejmowane w oparciu o nieporozumienie 
co do wiarygodności danej informacji. Patrz opinia EIOD, pkt 355–358.

Poprawka 341
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

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. W odniesieniu do przetwarzania 
danych, o którym mowa w ust. 1, państwa 
członkowskie zapewniają, na ile to 
możliwe, rozróżnienie między danymi 
osobowymi opartymi na faktach i danymi 
osobowymi opartymi na indywidualnej 
ocenie.

Or. nl

Uzasadnienie

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Poprawka 342
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
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.

Or. en

Poprawka 343
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Zgodność z prawem przetwarzania

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jedynie 
wtedy o ile jest ono niezbędne:
a) do wykonania zadania realizowanego 
przez właściwy organ, w oparciu o prawo, 
do celów określonych w art. 1 ust. 1;
b) do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;
c) w celu ochrony żywotnych interesów 
podmiotu danych lub innej osoby; lub
d) dla zażegnania bezpośredniego i 
poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego.

Or. de
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Poprawka 344
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jedynie 
wtedy o ile jest ono niezbędne:

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jedynie 
wtedy, o ile jest ono niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego przez 
właściwy organ, w oparciu o prawo unijne 
lub krajowe, do celów określonych w art. 1 
ust. 1, i nie jest dalej przetwarzane w 
sposób niezgodny z tymi celami.

a) do wykonania zadania realizowanego 
przez właściwy organ, w oparciu o prawo, 
do celów określonych w art. 1 ust. 1; lub
b) do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze; lub
c) w celu ochrony żywotnych interesów 
podmiotu danych lub innej osoby; lub
d) dla zażegnania bezpośredniego i 
poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego.

Or. en

Poprawka 345
Louis Michel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) do zabezpieczenia interesu 
publicznego, któremu zagrażają sieci 
kryminalne aktywnie działające w takich 
dziedzinach jak doping, manipulowanie 
wynikami sportowymi lub pranie 
pieniędzy.
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Or. en

Poprawka 346
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) do zapobiegania przestępstwom i ich 
wykrywania.

Or. it

Uzasadnienie

Potrzebę ochrony interesów podmiotów danych należy wyważyć w stosunku do interesu 
publicznego dotyczącego zachowania bezpieczeństwa i ochrony legalnego obrotu 
gospodarczego.

Poprawka 347
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Dalsze przetwarzanie w sposób niezgodny 

z celami
1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne zezwalające na dalsze 
przetwarzanie w sposób niezgodny z 
celami, jeżeli takie przetwarzanie jest 
bezwzględnie konieczne:
a) do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze; lub
b) w celu ochrony żywotnych interesów 
podmiotu danych lub innej osoby; lub
c) dla zażegnania bezpośredniego i 
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poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego.
2. Środki legislacyjne, o których mowa w 
ust. 1, obejmują:
a) indywidualną ocenę uwzględniającą 
wszelkie zaistniałe okoliczności danego 
przypadku; oraz
b) odpowiednie gwarancje praw podmiotu 
danych.

Or. en

Poprawka 348
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Zgodność z prawem przetwarzania;

Celowość
1. Przetwarzanie danych osobowych jest 
zgodne z prawem tylko wówczas, gdy jest 
dokonywane z poszanowaniem 
wymienionych poniżej zasad.
2. Właściwe organy mogą zbierać dane 
osobowe tylko w konkretnych, 
bezpośrednich i zgodnych z prawem 
celach w ramach wykonywania swoich 
zadań. Zgodnym z prawem celom służy 
zwłaszcza zbieranie danych:
a) do wykonania zadania realizowanego 
przez właściwy organ, w oparciu o prawo, 
do celów określonych w art. 1 ust. 1;
b) do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;
c) za zgodą osoby, której dane dotyczą, na 
przetwarzanie jej danych osobowych do 
celów realizacji jednego lub więcej 
dokładnie określonych celów;
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d) w celu ochrony odpowiednich 
interesów podmiotu danych;
e) w celu ochrony uzasadnionych 
interesów innej osoby, chyba że 
wymagający ochrony interes danej osoby 
fizycznej w zrezygnowaniu z 
przetwarzania danych jednoznacznie 
przeważa;
f) dla zażegnania zagrożenia dla 
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. 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.

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą tej poprawki jest art. 3 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, a jej celem –
uszczegółowienie kwestii celowości. W ust. 4 umożliwia się przetwarzanie danych do celów 
naukowych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony podmiotowi danych. Regulacji takiej 
brak w projekcie dyrektywy Komisji. Takiemu samemu celowi służy również wprowadzenie 
danych anonimowych w ramach art. 3. Dodatkowo na nowo wprowadza się możliwość 
udzielenia zgody.

Poprawka 349
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Państwa członkowskie zakazują 
przetwarzania danych osobowych innych 
osób niż te, o których mowa w ust. 1, jeśli 
takie przetwarzanie jest dokonywane w 
celach zapobiegawczych lub w celu 
udostępnienia danych na potrzeby 
potencjalnego dalszego użycia, chyba że:
a) dany cel jest niezbędny do osiągnięcia 
uzasadnionego, odpowiednio 
zdefiniowanego i konkretnego celu;
b) przetwarzanie jest ściśle ograniczone do 
okresu nieprzekraczającego czasu 
niezbędnego w celu przeprowadzenia 
konkretnej operacji przetwarzania 
danych;
c) dalsze użycie w innych celach jest 
zakazane;
d) administrator jest w stanie wykazać 
spełnienie wymogów określonych w lit. a) 
i b) niniejszego ustępu; oraz
e) danego celu nie można osiągnąć za 
pomocą mniej inwazyjnych środków.

Or. en

Poprawka 350
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Dalsze przetwarzanie

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że dane osobowe 
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mogą być dalej przetwarzane w innym 
celu określonym w art. 1 ust. 1 i 
niezgodnym z celami, do których dane 
zostały pierwotnie zebrane, wyłącznie jeśli 
takie dalsze przetwarzanie jest niezbędne i 
proporcjonalne w demokratycznym 
społeczeństwie, a także wyraźnie 
wymagane na mocy przepisów prawa 
unijnego lub krajowego. Przed 
rozpoczęciem przetwarzania państwo 
członkowskie konsultuje się z inspektorem
ochrony danych i przeprowadza ocenę 
skutków w zakresie ochrony danych.
2. Oprócz wymogów określonych w art. 7 
ust. 1a prawo unijne lub krajowe 
zezwalające na dalsze przetwarzanie, o 
którym mowa w ust. 1, zawiera także 
wyraźnie sformułowane i szczegółowe
przepisy określające co najmniej:
a) konkretne cele i sposoby danego 
przetwarzania;
b) to, że prawo dostępu mają wyłącznie 
należycie uprawnieni pracownicy 
właściwych organów w ramach 
wykonywania powierzonych im zdań, 
jeżeli w konkretnym przypadku istnieją 
uzasadnione powody, aby sądzić, że 
przetwarzanie danych osobowych w 
znaczącym stopniu przyczyni się do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania, albo wykonywania kar 
kryminalnych; oraz
c) to, że ustanowione są odpowiednie 
gwarancje mające zapewnić ochronę praw 
podstawowych i wolności w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych.
Państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby dostęp do danych osobowych podlegał 
dodatkowym warunkom, takim jak 
zezwolenie sądu, zgodnie z prawem 
krajowym państwa członkowskiego.
3. Państwa członkowskie mogą również 
zezwolić na dalsze przetwarzanie do celów 
o charakterze historycznym, statystycznym 
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lub naukowym, o ile ustanowią 
odpowiednie gwarancje, takie jak 
anonimizacja danych.

Or. en

Poprawka 351
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7b
Różne kategorie podmiotów danych

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że do celów, o 
których mowa w art. 1 ust. 1, właściwe 
organy mogą przetwarzać wyłącznie dane 
osobowe następujących różnych kategorii 
podmiotów danych:
a) osób, w stosunku do których istnieją 
uzasadnione podstawy, by przypuszczać, 
że popełniły lub zamierzają popełnić 
przestępstwo;
b) osób skazanych za przestępstwo;
c) osób, które padły ofiarą przestępstwa 
lub w przypadku których określone fakty 
wskazują, że mogły paść ofiarą 
przestępstwa;
d) osób trzecich w stosunku do 
przestępstwa, takich jak osoby, które mogą 
być wezwane do złożenia zeznań w 
ramach dochodzenia dotyczącego 
przestępstwa lub dalszych etapów 
postępowania karnego lub osoby mogące 
dostarczyć informacji o przestępstwach 
albo osoby mające kontakt z jedną z osób 
wymienionych w lit. a) lub b) albo 
wspólnicy tych osób.
2. Dane osobowe innych podmiotów 
danych niż tych, o których mowa w ust. 1, 
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mogą być przetwarzane wyłącznie:
a) przez niezbędny okres do celów 
prowadzenia dochodzenia w sprawie 
konkretnego przestępstwa lub jego 
ścigania w celu oceny znaczenia danych w 
odniesieniu do jednej z kategorii 
określonych w ust. 1; lub
b) gdy takie przetwarzanie jest niezbędne 
do konkretnych celów zapobiegawczych 
lub do celów analizy kryminalnej, jedynie 
wtedy gdy i tylko przez okres, w którym 
dany cel jest uzasadniony, odpowiednio 
zdefiniowany i konkretny, a przetwarzanie 
jest ściśle ograniczone do oceny znaczenia
danych w odniesieniu do jednej z 
kategorii określonych w ust. 1. Takie 
przetwarzanie podlega regularnej kontroli 
co najmniej co sześć miesięcy; 
jakiekolwiek dalsze wykorzystanie jest 
zabronione.
3. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że dodatkowe 
ograniczenia i gwarancje zgodne z 
prawem krajowym stosuje się do dalszego 
przetwarzania danych osobowych 
dotyczących podmiotów danych, o których 
mowa w ust. 1 lit. c) i d).

Or. en

Poprawka 352
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

członkowskich
1. W przypadku danych osobowych 
przekazanych lub udostępnionych przez 
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właściwy organ innego państwa 
członkowskiego należy ponadto, jako 
uzupełnienie do ogólnych zasad 
dotyczących przetwarzania danych, 
zwracać uwagę na zasady wymienione 
poniżej, o których mowa w ust. 2–4 
niniejszego artykułu.
2. 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) przekazanie danych nie godzi w żaden 
konkretny uzasadniony interes osoby, 
której dotyczą dane; 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.
3. 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:
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a) zapobieganie przestępstwom, ich 
ściganie, wykrywanie lub karanie, lub 
wykonywanie sankcji karnych – w 
odniesieniu do przestępstw i sankcji 
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.
4. 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.

Or. de

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.



AM\928472PL.doc 113/151 PE506.127v01-00

PL

Poprawka 353
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 c (nowy)

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.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 354
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

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.

1. 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:

Or. de
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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 355
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

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.

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

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny wykaz kategorii jest zbyt wąski. Dostosowanie do rozporządzenia.

Poprawka 356
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zabraniają 
przetwarzania danych osobowych 

1. Państwa członkowskie zabraniają 
przetwarzania danych osobowych 
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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.

ujawniających życie prywatne, 
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.

Or. pt

Poprawka 357
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na przetwarzanie zezwala prawo 
przewidujące odpowiednie gwarancje;

a) przetwarzanie jest bezwzględnie 
konieczne oraz zezwala na nie prawo 
przewidujące odpowiednie gwarancje;

Or. de

Poprawka 358
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 359
Carlos Coelho
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) przetwarzanie dotyczy danych 
osobowych, które zostały wyraźnie podane 
do publicznej wiadomości przez podmiot 
danych, pod warunkiem, że są one istotne 
i ściśle niezbędne do realizowanego celu.

Or. pt

Poprawka 360
Axel Voss

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.

Or. de

Uzasadnienie

Celem poprawki jest powrót do sformułowań decyzji ramowej (2008/977/WSiSW, art. 7).
Profilowanie wciąż jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem spełnienia surowych warunków, 
mimo że odchodzi się od wprowadzania zakazu.
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Poprawka 361
Cornelia Ernst

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. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że środki 
wywołujące skutki prawne dla podmiotu 
danych, lub mające na tę osobę istotny 
wpływ i oparte na profilowaniu są 
zakazane, chyba że zostaną dopuszczone 
prawem, które przewiduje również 
gwarancje słusznych interesów podmiotu 
danych, w tym prawo do otrzymania 
zrozumiałych informacji o zasadach 
zastosowanych przy profilowaniu oraz 
prawo do interwencji ze strony człowieka, 
w tym do uzyskania wyjaśnienia decyzji 
podjętej w oparciu o taką interwencję.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby podlegające profilowaniu powinny zostać o tym poinformowane, w tym powinny 
otrzymać zrozumiałe informacje o zasadach zastosowanych przy profilowaniu.

Poprawka 362
Jan Mulder

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 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że środki 
wywołujące niekorzystne skutki prawne 
dla podmiotu danych, lub mające na tę 
osobę istotny wpływ i oparte częściowo lub 
całkowicie na automatycznym 
przetwarzaniu danych mającym służyć 
ocenie niektórych aspektów o charakterze 



PE506.127v01-00 118/151 AM\928472PL.doc

PL

podmiotu danych, jest zakazane, chyba że 
zostanie dopuszczone prawem, które 
przewiduje również gwarancje słusznych 
interesów podmiotu danych.

osobistym podmiotu danych, jest zakazane, 
chyba że zostanie dopuszczone prawem, 
które przewiduje również gwarancje 
słusznych interesów podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 363
Jan Philipp Albrecht

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. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że środki 
wywołujące niekorzystne skutki 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.

Or. en

Uzasadnienie

Środki profilowania, które mogą mieć negatywny wpływ na podmiot danych, zawsze powinny 
obejmować element ludzki.

Poprawka 364
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 1. Państwa członkowskie stanowią 
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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.

przepisy przewidujące, że każdy podmiot 
danych będący osobą fizyczną ma prawo 
niepodlegania środkowi wywołującemu 
dla niego skutki prawne lub mającego na 
niego istotny wpływ i opartego częściowo 
lub całkowicie na automatycznym 
przetwarzaniu danych mającym służyć 
ocenie niektórych aspektów o charakterze 
osobistym tej osoby fizycznej.

Or. en

Poprawka 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że środki 
wywołujące niekorzystne skutki prawne 
dla podmiotu danych, lub mające na tę 
osobę istotny wpływ i oparte głównie 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.

Or. en

Poprawka 366
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z innymi przepisami 
niniejszej dyrektywy osoba fizyczna może 
podlegać środkowi, o którym mowa w 
ust. 1, pod warunkiem że prawo Unii lub 
państwa członkowskiego, które przewiduje 
również odpowiednie środki służące 
zabezpieczeniu słusznych interesów 
podmiotów danych, wyraźnie zezwala na 
przetwarzanie.

Or. en

Poprawka 367
Axel Voss

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

W ust. 2 wręcz zachęca się do profilowania na dużą skalę i łatwo można by je obejść.

Poprawka 368
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych osoby 
fizycznej, nie opiera się jedynie na
szczególnych kategoriach danych 
osobowych, o których mowa w art. 8.

2. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć ocenie 
niektórych aspektów osobistych osoby 
fizycznej, nie obejmuje ani nie stwarza
szczególnych kategorii danych 
osobowych, o których mowa w art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić środki zapewniające ochronę przed wykorzystywaniem szczególnych 
kategorii danych.

Poprawka 369
Jan Philipp Albrecht

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

2. Automatyczne przetwarzanie danych 
osobowych, które ma służyć 
wyodrębnieniu podmiotu danych bez 
wstępnego podejrzenia, że podmiot danych 
mógłby popełnić lub popełni przestępstwo, 
jest zgodne z prawem jedynie wtedy, o ile 
jest ono bezwzględnie konieczne do celów 
prowadzenia dochodzenia w sprawie 
poważnego przestępstwa lub 
zapobiegania, na podstawie faktycznych 
oznak, wyraźnemu i zbliżającemu się 
zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego, 
istnienia państwa lub życia ludzi. Takie 
przetwarzanie nie obejmuje ani nie 
stwarza szczególnych kategorii danych 
osobowych, o których mowa w art. 8.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku dochodzenia policyjnego wspomaganego komputerowo, które ma służyć 
identyfikacji potencjalnych podejrzanych bez ich wstępnego podejrzenia, musi obowiązywać 
bardzo wysoki próg. Poprawka ta opiera się na decyzji niemieckiego Trybunału 
Konstytucyjnego BVerfG BvR 518/02 z dnia 4 kwietnia 2006 r.

Poprawka 370
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zakazuje się wszelkiego profilowania, 
które, w sposób zamierzony lub nie, 
skutkuje dyskryminacją osób ze względu 
na ich rasę lub pochodzenie etniczne, 
status socjoekonomiczny, poglądy 
polityczne, religię lub przekonania 
filozoficzne, przynależność do związków 
zawodowych orientację seksualną lub 
tożsamość płciową albo skutkuje środkami 
mającymi taki efekt.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić przepisy mające na celu zwalczanie dyskryminującego profilowania.

Poprawka 371
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zakazuje się wszelkiego profilowania, 
które (w sposób zamierzony lub nie) 
skutkuje dyskryminacją osób ze względu 
na ich rasę lub pochodzenie etniczne, 
poglądy polityczne, religię lub 
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przekonania, przynależność do związków 
zawodowych, płeć lub orientację 
seksualną albo skutkuje środkami 
mającymi taki efekt.

Or. en

Uzasadnienie

Profilowanie może obejmować poważne zagrożenia dla podmiotów danych. Profilowanie 
sprzyja wzmacnianiu dyskryminacji, co sprawia, że decyzje są mniej przejrzyste, oraz 
powoduje nieuchronne ryzyko błędnych decyzji. W związku z tym należy ściśle uregulować, co 
następuje: stosowanie profilowania powinno być jasno ograniczone, a przypadki, w których 
może być ono stosowane, powinny przewidywać ochronę przed dyskryminacją. Profilowanie 
staje się zbędne dla bardzo rzadkich cech ze względu na ryzyko pozornie dodatnich wyników.
Ponadto istnieje poważne ryzyko, że niepewne i (w związku z tym) dyskryminacyjne profile 
będą powszechnie stosowane.

Poprawka 372
Axel Voss

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.

Or. de

Poprawka 373
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2
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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.

Or. de

Poprawka 374
Cornelia Ernst

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 
jasnym i prostym języku. Komunikaty te 
są dostosowane do podmiotu danych, w 
razie konieczności poprzez użycie prostego 
języka i/lub języka obcego.

Or. en

Poprawka 375
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że wszelkie 

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

informacje i komunikaty dotyczące 
przetwarzania danych osobowych są
przekazywane przez administratora 
podmiotowi danych w czytelnej formie, w 
jasnym i prostym języku, dostosowane do 
podmiotu danych, zwłaszcza w przypadku, 
gdy bezpośrednim adresatem informacji 
jest dziecko.

Or. en

Poprawka 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

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 
jasnym i prostym języku. W przypadku gdy 
podmiot danych jest dzieckiem informacje 
te powinny być przekazywane w sposób 
przyjazny dziecku.

Or. en

Poprawka 377
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
podejmuje wszystkie rozsądne kroki w 
celu ustanowienia procedur dostarczenia 

3. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
podejmuje wszystkie kroki w celu 
ustanowienia procedur dostarczenia 
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informacji, o których mowa w art. 11 i 
wykonywania praw podmiotów danych o 
których mowa w art. 12–17.

informacji, o których mowa w art. 11 i 
wykonywania praw podmiotów danych o 
których mowa w art. 12–17.

Or. en

Poprawka 378
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 379
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
opłat. Jeśli wnioski są dokuczliwe, w 
szczególności ze względu na składanie ich
w sposób uporczywy albo ze względu na 
zakres wniosku, administrator może 
pobrać opłatę za udzielenie informacji lub 
podjęcie wnioskowanych czynności lub też 
może nie wykonać wnioskowanych 
czynności. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia dokuczliwego charakteru 

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
opłat. Jeśli wnioski są wyraźnie przesadne, 
w szczególności ze względu na ich
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać opłatę za udzielenie 
informacji lub podjęcie wnioskowanych 
czynności. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia wyraźnie przesadnego 
charakteru wniosku.
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wniosku.

Or. en

Poprawka 380
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
opłat. Jeśli wnioski są dokuczliwe, w 
szczególności ze względu na składanie ich 
w sposób uporczywy albo ze względu na 
zakres wniosku, administrator może pobrać 
opłatę za udzielenie informacji lub 
podjęcie wnioskowanych czynności lub też 
może nie wykonać wnioskowanych 
czynności. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia dokuczliwego charakteru 
wniosku.

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
opłat i mają formę pisemną. Jeśli wnioski 
są dokuczliwe, w szczególności ze 
względu na składanie ich w sposób 
uporczywy albo ze względu na zakres 
wniosku, administrator może pobrać opłatę 
za udzielenie informacji lub podjęcie 
wnioskowanych czynności lub też może 
nie wykonać wnioskowanych czynności. 
W takim przypadku na administratorze 
spoczywa ciężar udowodnienia 
dokuczliwego charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 381
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
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opłat. Jeśli wnioski są dokuczliwe, w 
szczególności ze względu na składanie ich
w sposób uporczywy albo ze względu na 
zakres wniosku, administrator może 
pobrać opłatę za udzielenie informacji lub 
podjęcie wnioskowanych czynności lub też 
może nie wykonać wnioskowanych 
czynności. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia dokuczliwego charakteru 
wniosku.

opłat. Jeśli wnioski są wyraźnie przesadne, 
w szczególności ze względu na ich
powtarzający się charakter, administrator 
może pobrać uzasadnioną opłatę za 
udzielenie informacji lub podjęcie 
wnioskowanych czynności. W takim 
przypadku na administratorze spoczywa 
ciężar udowodnienia przesadnego 
charakteru wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do projektu sprawozdania dotyczącego rozporządzenia o ochronie danych.
Administrator nigdy nie powinien móc odmówić podjęcia działania lub przekazania 
informacji, które opierają się na prawie podmiotu danych.

Poprawka 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
opłat. Jeśli wnioski są dokuczliwe, w 
szczególności ze względu na składanie ich 
w sposób uporczywy albo ze względu na 
zakres wniosku, administrator może 
pobrać opłatę za udzielenie informacji lub 
podjęcie wnioskowanych czynności lub też 
może nie wykonać wnioskowanych 
czynności. W takim przypadku na 
administratorze spoczywa ciężar 
udowodnienia dokuczliwego charakteru 
wniosku.

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że informacje oraz 
wszelkie czynności podjęte przez 
administratora w odpowiedzi na wniosek, o 
którym mowa w ust. 3 i 4, są zwolnione z 
opłat.

Or. en
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Poprawka 383
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Prawa odbiorców

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że administrator informuje 
o wszelkich operacjach zmiany, 
poprawienia lub usunięcia dokonanych 
zgodnie z art. 15 i art. 16 niniejszej 
dyrektywy lub z innych względów każdego 
odbiorcę, któremu ujawniono dane, oraz 
że administrator zostanie poinformowany 
o działaniach podjętych na podstawie tego 
komunikatu, chyba że okaże się to 
niemożliwe lub będzie wymagać 
niewspółmiernie dużego wysiłku.

Or. en

Poprawka 384
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zbierane są dane osobowe 
odnoszące się do podmiotu danych 
państwa członkowskie zapewniają 
podejmowanie przez administratora 
wszelkich stosownych środków w celu 
udzielenia podmiotowi danych co 
najmniej następujących informacji 
dotyczących:

skreślony

a) tożsamości i danych kontaktowych 
administratora i inspektora ochrony 
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danych;
b) celów przetwarzania danych, do 
których dane są przeznaczone;
c) okresu przechowywania danych 
osobowych;
d) istnienia prawa do wystąpienia do 
administratora o uzyskanie wglądu do 
danych, poprawienie ich, usunięcie lub 
ograniczenie przetwarzania danych 
osobowych odnoszących się podmiotu 
danych;
e) prawa do złożenia skargi do organu 
nadzorczego, o którym mowa w art. 39, 
jak również jego danych kontaktowych;
f) odbiorcy lub kategorii odbiorców 
danych osobowych, w tym w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych;
g) wszelkich dalszych informacji o ile są 
one potrzebne do zagwarantowania 
rzetelnego przetwarzania danych w 
stosunku do podmiotu danych 
uwzględniając szczególne okoliczności, w 
których dane osobowe są przetwarzane.
2. W przypadku zbierania danych 
osobowych od podmiotu danych 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o tym, czy 
przekazanie danych osobowych jest 
obowiązkowe czy dobrowolne, a także o 
ewentualnych skutkach braku 
przekazania tych danych.
3. Administrator udziela informacji, o 
których mowa w ust. 1:
a) w momencie uzyskania danych 
osobowych od podmiotu danych; lub
b) jeżeli dane osobowe nie są zbierane od 
podmiotu danych w momencie ich 
rejestrowania lub w rozsądnym terminie 
po zebraniu danych, uwzględniając 
szczególne okoliczności, w których dane 
osobowe są przetwarzane.
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4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające, 
ograniczające lub uchylające udzielenie 
informacji podmiotowi danych, o ile takie 
częściowe lub całkowite ograniczenie 
stanowi konieczny i proporcjonalny 
środek w demokratycznym społeczeństwie, 
przy należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:
a) aby zapobiec utrudnianiu urzędowych 
lub innych prawnych dochodzeń, śledztw 
lub procedur;
b) aby zapobiec negatywnemu wpływowi 
na zapobieganie przestępstwom, 
wykrywanie ich, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie lub 
wykonywanie kar kryminalnych;
c) aby chronić bezpieczeństwo publiczne;
d) aby chronić bezpieczeństwo narodowe;
e) aby chronić prawa i wolności innych 
osób.
5. Państwa członkowskie mogą ustalić 
kategorie przetwarzania danych, które 
mogą zostać objęte w całości lub części 
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

W poprawce tej ogranicza się jedynie prawo do informacji bez zapytania w momencie 
gromadzenia danych oraz odsyła się do regulacji w państwach członkowskich. Nie narusza to 
prawa do uzyskania informacji przez osoby fizyczne, zapisanego w art. 12.

Poprawka 385
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) celów przetwarzania danych, do których b) podstawy prawnej i celów przetwarzania 
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dane są przeznaczone; danych, do których dane są przeznaczone;

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty danych powinny zostać poinformowane o podstawie prawnej zbierania ich danych 
osobowych. W ten sposób administrator danych zawsze zna podstawę prawną swojej 
działalności w kontekście zbierania danych osobowych.

Poprawka 386
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) odbiorcy lub kategorii odbiorców 
danych osobowych, w tym w państwach 
trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych;

f) odbiorcy danych osobowych, w tym w 
państwach trzecich lub organizacjach 
międzynarodowych, oraz potencjalnego 
dostępu do danych przekazanych na mocy 
przepisów państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 387
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) sytuacji, gdy administrator przetwarza 
dane osobowe w przypadku opisanym w 
art. 9 ust. 1, danych na temat istnienia 
przetwarzania w drodze środka takiego jak 
ten, o którym mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
przewidywanego wpływu tego 
przetwarzania na podmiot danych;

Or. en
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Poprawka 388
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) sytuacji, gdy administrator przetwarza 
dane osobowe w przypadku opisanym w 
art. 9 ust. 1, danych na temat istnienia 
przetwarzania w drodze środka takiego jak 
ten, o którym mowa w art. 9 ust. 1, oraz 
przewidywanego wpływu tego 
przetwarzania na podmiot danych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przekazać odpowiednie informacje o zastosowaniu profilowania.

Poprawka 389
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) danych na temat szczególnych 
środków bezpieczeństwa podjętych w celu 
ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 390
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f b (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) danych na temat szczególnych 
środków bezpieczeństwa podjętych w celu 
ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 391
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku zbierania danych 
osobowych nie od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o źródle 
pochodzenia tych danych.

Or. en

Poprawka 392
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku zbierania danych 
osobowych nie od podmiotu danych, 
administrator, poza przekazaniem 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
informuje podmiot danych o źródle 
pochodzenia tych danych.

Or. en
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Poprawka 393
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające, 
ograniczające lub uchylające udzielenie 
informacji podmiotowi danych, o ile takie 
częściowe lub całkowite ograniczenie 
stanowi konieczny i proporcjonalny 
środek w demokratycznym społeczeństwie, 
przy należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

skreślony

a) aby zapobiec utrudnianiu urzędowych 
lub innych prawnych dochodzeń, śledztw 
lub procedur;
b) aby zapobiec negatywnemu wpływowi 
na zapobieganie przestępstwom, 
wykrywanie ich, prowadzenie dochodzeń 
w ich sprawie i ich ściganie lub 
wykonywanie kar kryminalnych;
c) aby chronić bezpieczeństwo publiczne;
d) aby chronić bezpieczeństwo narodowe;
e) aby chronić prawa i wolności innych 
osób.

Or. pt

Poprawka 394
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające,
ograniczające lub uchylające udzielenie 
informacji podmiotowi danych, o ile takie 

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające lub
ograniczające udzielenie informacji 
podmiotowi danych, o ile takie częściowe 
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częściowe lub całkowite ograniczenie 
stanowi konieczny i proporcjonalny środek 
w demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

lub całkowite ograniczenie stanowi 
konieczny i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu praw 
podstawowych i słusznych interesów danej 
osoby, w oparciu o konkretne i 
indywidualne zbadanie każdego 
przypadku:

Or. en

Poprawka 395
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające,
ograniczające lub uchylające udzielenie 
informacji podmiotowi danych, o ile takie 
częściowe lub całkowite ograniczenie 
stanowi konieczny i proporcjonalny środek 
w demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające lub
ograniczające udzielenie informacji 
podmiotowi danych, o ile takie częściowe 
lub całkowite ograniczenie stanowi 
konieczny i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu praw i 
gwarancji danej osoby:

Or. pt

Poprawka 396
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające, 
ograniczające lub uchylające udzielenie 
informacji podmiotowi danych, o ile takie 
częściowe lub całkowite ograniczenie 

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne opóźniające lub 
ograniczające udzielenie informacji 
podmiotowi danych, o ile takie częściowe 
lub całkowite ograniczenie jest 
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stanowi konieczny i proporcjonalny 
środek w demokratycznym społeczeństwie, 
przy należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

bezwzględnie koniecznie i proporcjonalne
w demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu praw 
podstawowych i słusznych interesów danej 
osoby:

Or. en

Poprawka 397
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) aby chronić bezpieczeństwo narodowe; skreślona

Or. en

Poprawka 398
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić 
kategorie przetwarzania danych, które 
mogą zostać objęte w całości lub części 
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

skreślony

Or. en

Poprawka 399
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić 
kategorie przetwarzania danych, które 
mogą zostać objęte w całości lub części 
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

skreślony

Or. pt

Poprawka 400
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić 
kategorie przetwarzania danych, które 
mogą zostać objęte w całości lub części 
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
dokonuje oceny, w każdym szczególnym 
przypadku, poprzez konkretne i 
indywidualne badanie, czy zastosowanie 
ma częściowe lub całkowite ograniczenie 
ze względu na jeden z powodów, o których 
mowa w ust. 4.

Or. en

Poprawka 401
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić 
kategorie przetwarzania danych, które 
mogą zostać objęte w całości lub części 
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
dokonuje oceny, w każdym szczególnym 
przypadku, poprzez konkretne i 
indywidualne badanie, czy zastosowanie 
ma częściowe lub całkowite ograniczenie 
ze względu na jeden z powodów, o których 
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mowa w ust. 4. Państwa członkowskie 
mogą ponadto ustalić kategorie 
przetwarzania danych, które mogą zostać 
objęte w całości lub części wyjątkami 
przewidzianymi w ust. 4 lit. a), b), c) i d).

Or. en

Poprawka 402
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą ustalić 
kategorie przetwarzania danych, które 
mogą zostać objęte w całości lub części 
wyjątkami przewidzianymi w ust. 4.

5. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
dokonuje oceny, w każdym szczególnym 
przypadku, poprzez konkretne i 
indywidualne badanie, czy zastosowanie 
ma częściowe lub całkowite ograniczenie 
ze względu na jeden z powodów, o których 
mowa w ust. 4. Państwa członkowskie
mogą ponadto ustalić na mocy prawa 
krajowego kategorie przetwarzania 
danych, które mogą zostać objęte w całości 
lub części wyjątkami przewidzianymi w 
ust. 4 lit. a), b), c) i d).

Or. en

Poprawka 403
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Udzielenie informacji podmiotowi danych
1. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
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administrator zgodnie z prawem 
krajowym informował osobę, której 
dotyczą dane, o gromadzeniu lub 
przetwarzaniu jej danych osobowych.
2. Jeżeli dane osobowe zostały przekazane 
lub udostępnione między państwami 
członkowskimi, każde państwo 
członkowskie może zgodnie z przepisami 
swojego prawa krajowego, o których 
mowa w ust. 1, zwrócić się do innego 
państwa członkowskiego z prośbą o 
nieinformowanie podmiotu danych. W 
takim przypadku owo drugie państwo 
członkowskie nie informuje podmiotu 
danych bez uprzedniej zgody pierwszego 
państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

W poprawce tej ogranicza się jedynie prawo do informacji bez zapytania w momencie 
gromadzenia danych oraz odsyła się do regulacji w państwach członkowskich. Nie narusza to 
prawa do uzyskania informacji przez osoby fizyczne, zapisanego w art. 12.

Poprawka 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) cele przetwarzania; a) cele przetwarzania oraz podstawy 
prawne przetwarzania;

Or. en

Poprawka 405
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, 
którym dane osobowe zostały ujawnione, 
w szczególności odbiorcy w państwach 
trzecich;

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, 
którym dane osobowe zostały ujawnione, 
w tym wszyscy odbiorcy w państwach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 406
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, 
którym dane osobowe zostały ujawnione, 
w szczególności odbiorcy w państwach 
trzecich;

c) odbiorcy, którym dane osobowe zostały 
ujawnione, w szczególności odbiorcy w 
państwach trzecich;

Or. en

Uzasadnienie

Podmiot danych musi dokładnie wiedzieć, komu jego dane zostały przekazane, co ma na celu 
zapewnienie, że prawa przewidziane w przedmiotowej dyrektywie mogą być także 
wykonywane w stosunku do dalszych administratorów danych.

Poprawka 407
Carlos Coelho

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.

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

Or. pt
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Poprawka 408
Jan Philipp Albrecht

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.

g) przekazanie danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu i wszelkich 
dostępnych informacji o ich źródle i, w 
stosownych przypadkach, zrozumiałych 
informacji o zasadach wszelkich operacji 
automatycznego przetwarzania.

Or. en

Poprawka 409
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) znaczenie i przewidywane skutki 
przetwarzania, co najmniej w przypadku 
profilowania;

Or. en

Poprawka 410
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) znaczenie i przewidywane skutki 
takiego przetwarzania, co najmniej w 
przypadku środków, o których mowa w 
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art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do profilowania, podobnie do wniosku dotyczącego ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych.

Poprawka 411
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) w przypadku środków opartych na 
profilach zrozumiałe informacje o 
zasadach zastosowanych przy 
profilowaniu.

Or. en

Poprawka 412
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące prawo podmiotu 
danych do uzyskania od administratora 
kopii danych osobowych poddawanych 
przetwarzaniu.

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące prawo podmiotu 
danych do uzyskania od administratora 
kopii danych osobowych poddawanych 
przetwarzaniu. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formie elektronicznej, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

Or. en
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Poprawka 413
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące prawo podmiotu 
danych do uzyskania od administratora 
kopii danych osobowych poddawanych 
przetwarzaniu.

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące prawo podmiotu 
danych do uzyskania od administratora 
kopii danych osobowych poddawanych 
przetwarzaniu. Jeśli podmiot danych 
składa wniosek w formie elektronicznej, 
informacje także przekazywane są w 
formacie elektronicznym i 
interoperacyjnym, który umożliwia 
nieograniczone dalsze wykorzystywanie 
przez podmiot danych, chyba że podmiot 
danych zażąda informacji w innej formie.

Or. en

Uzasadnienie

W XXI wieku podmiot danych może racjonalnie oczekiwać, że otrzyma kopię swoich danych 
osobowych w formacie elektronicznym. Format ten musi być interoperacyjny, tak aby podmiot 
danych mógł dalej wykorzystywać dane.

Poprawka 414
Axel Voss

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 

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

społeczeństwie, przy należytym 
uwzględnieniu słusznych interesów danej 
osoby:

Or. de

Uzasadnienie

Bardzo ważne prawo dostępu zawsze powinno być uzależnione od konkretnej sytuacji.

Poprawka 415
Sophia in 't Veld

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne ograniczające, w 
całości lub w części, prawo dostępu 
podmiotu danych o ile takie częściowe lub 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu praw 
podstawowych i słusznych interesów danej 
osoby:

Or. en

Poprawka 416
Carlos Coelho

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 

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

i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu praw i 
gwarancji danej osoby:

Or. pt

Poprawka 417
Nuno Melo

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne ograniczające, w 
całości lub w części, prawo dostępu 
podmiotu danych, o ile takie częściowe lub 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
poszanowaniu istoty praw i podstawowych 
wolności danej osoby na mocy art. 52 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej:

Or. pt

Poprawka 418
Jan Mulder

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 

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

należytym uwzględnieniu praw 
podstawowych i słusznych interesów danej 
osoby:

Or. en

Poprawka 419
Cornelia Ernst

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne ograniczające, w 
całości lub w części, prawo dostępu 
podmiotu danych w zakresie oraz na 
okres, jaki takie częściowe lub całkowite 
ograniczenie stanowi konieczny i 
proporcjonalny środek w demokratycznym 
społeczeństwie, przy należytym 
uwzględnieniu praw podstawowych i 
słusznych interesów danej osoby, w 
oparciu o konkretne i indywidualne 
zbadanie każdego przypadku:

Or. en

Poprawka 420
Jan Philipp Albrecht

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 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i proporcjonalny środek w 
demokratycznym społeczeństwie, przy 

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
środki legislacyjne ograniczające, w 
całości lub w części, prawo dostępu 
podmiotu danych w zakresie oraz na 
okres, w jakim takie częściowe lub 
całkowite ograniczenie stanowi konieczny 
i ściśle proporcjonalny środek w 
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należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów danej osoby:

demokratycznym społeczeństwie, przy 
należytym uwzględnieniu słusznych 
interesów i praw podstawowych danej 
osoby, w oparciu o konkretne i
indywidualne zbadanie każdego 
przypadku:

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenia prawa dostępu do danych muszą być ustalane indywidualnie.

Poprawka 421
Axel Voss

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;

Or. de

Poprawka 422
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) aby chronić bezpieczeństwo publiczne; skreślona

Or. en
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Poprawka 423
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) aby chronić bezpieczeństwo narodowe; skreślona

Or. en

Poprawka 424
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) aby chronić bezpieczeństwo narodowe; skreślona

Or. en

Poprawka 425
Axel Voss

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.

Or. de

Poprawka 426
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) aby chronić prawa i wolności innych
osób.

e) aby chronić prawa i wolności osób
trzecich.

Or. pt

Poprawka 427
Axel Voss

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

Or. de

Uzasadnienie

Odmówienie informacji zawsze musi zależeć od konkretnej sytuacji.

Poprawka 428
Nuno Melo

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.

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

Or. pt

Poprawka 429
Cornelia Ernst
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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

Or. en


