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Poprawka 2351
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy administrator lub podmiot 
przetwarzający może zwrócić się do 
jakiegokolwiek organu nadzorczego w 
Unii, za opłatą określoną przez ten organ, 
o poświadczenie zgodności przetwarzania
danych osobowych z niniejszym 
rozporządzeniem, z uwzględnieniem 
szczególnych cech różnych sektorów oraz
kontekstów i zagrożeń związanych z 
operacjami przetwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska pieczęć w zakresie ochrony danych powinna wzbudzać zaufanie wśród podmiotów 
danych, być źródłem pewności prawa dla administratorów, a jednocześnie promować 
europejskie standardy ochrony danych poza UE poprzez umożliwienie pozaeuropejskim 
przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do rynków europejskich po przejściu procedury 
certyfikacji.

Poprawka 2352
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 

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

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

Odpowiedzialność za dany certyfikat 
powinna spoczywać na niezależnych i 
wykwalifikowanych audytorach. Taki 
audytor:
a) posiada akredytację krajowego organu 
nadzorczego; oraz 
b) jest odpowiedzialny za procedurę 
przyznawania odpowiedniego certyfikatu 
prywatności; oraz
c) jest odpowiedzialny za skutki 
niewłaściwego przyznania certyfikatu 
ochrony danych.

Or. en

Poprawka 2353
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych szybką 

1. W celu poprawy ochrony danych i 
bezpieczeństwa przetwarzania państwa 
członkowskie, Komisja i organy nadzorcze 
współpracują z administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i innymi 
zainteresowanymi stronami, w 
szczególności na poziomie europejskim, w 
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ocenę poziomu ochrony danych 
zapewnionej przez administratorów i 
podmioty przetwarzające. Mechanizmy
certyfikacji w zakresie ochrony danych 
przyczyniają się właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

celu ustanowienia procedur w zakresie 
danych osobowych umożliwiających 
opracowywanie, realizację i doskonalenie 
koncepcji ochrony danych oraz ich 
sprawdzanie i potwierdzanie za 
pośrednictwem przyznawania pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych dla 
procedur i produktów, które to pieczęci i 
oznaczenia umożliwią podmiotom danych 
szybką ocenę poziomu ochrony danych 
zapewnionej przez producentów, 
administratorów i podmioty 
przetwarzające. Procedury w zakresie 
ochrony danych powinny być dobrowolne i 
przejrzyste, przeprowadzane w 
regularnych odstępach czasu przez 
kompetentne jednostki w sposób 
niepodlegający konfliktom interesów i 
przyczyniać się do właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz innych 
przepisów dotyczących ochrony danych, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

Or. de

Poprawka 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych 
zapewnionej przez administratorów i 
podmioty przetwarzające. Mechanizmy 
certyfikacji w zakresie ochrony danych 

1. Państwa członkowskie i Komisja
współpracują z administratorami,
podmiotami przetwarzającymi i innymi 
zainteresowanymi stronami w celu 
zachęcenia, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
danych osobowych oraz pieczęci i 
oznaczeń w zakresie ochrony danych, które 
umożliwią podmiotom danych szybką 
ocenę poziomu ochrony danych 
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przyczyniają się właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

zapewnionej przez administratorów i 
podmioty przetwarzające. Mechanizmy 
certyfikacji w zakresie ochrony danych 
przyczyniają się właściwego stosowania 
niniejszego rozporządzenia, z 
uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz rozmaitych operacji 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie i Komisja 
zachęcają, w szczególności na poziomie 
europejskim, do ustanawiania polityki
certyfikacji w zakresie danych osobowych 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, która umożliwi 
podmiotom danych szybką ocenę poziomu 
ochrony danych zapewnionej przez 
administratorów i podmioty 
przetwarzające. Polityka certyfikacji w 
zakresie ochrony danych przyczynia się do 
właściwego stosowania niniejszego 
rozporządzenia, a także do utworzenia 
możliwości i uzyskania korzyści, o których 
w nim mowa, z uwzględnieniem 
szczególnych cech różnych sektorów oraz 
rozmaitych operacji przetwarzania.

Polityka certyfikacji na szczeblu Unii jest 
opracowywana przez Europejską Radę 
Ochrony Danych przy udziale innych 
odpowiednich podmiotów i jest 
zatwierdzana oficjalnie przez Komisję. 
Polityka ta jest zorientowana nie tylko na 
instytucje, lecz w szczególności na 
podmioty działające w tej dziedzinie.
Aby polityka certyfikacji mogła się stać 
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skutecznym narzędziem, odpowiada ona 
konkretnym potrzebom podmiotów w 
różnych dziedzinach działalności, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz uwzględnia 
konieczność ograniczenia ponoszonych 
przez nie kosztów. Uzyskanie, odnowienie 
i utrata certyfikatu pociągają za sobą 
skutki przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. es

Poprawka 2356
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy administrator lub podmiot 
przetwarzający może zwrócić się do 
jakiegokolwiek organu nadzorczego w 
Unii, za określoną opłatą, o poświadczenie 
zgodności przetwarzania danych 
osobowych z niniejszym rozporządzeniem, 
z uwzględnieniem szczególnych cech 
różnych sektorów oraz kontekstów i 
zagrożeń związanych z operacjami
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 2357
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Administrator lub podmiot 
przetwarzający przystępuje do systemu 
certyfikacji akredytowanego organu 
kontroli w każdym przypadku gdy:

a) przedsiębiorstwo przetwarza dane 
osobowe mniej niż 500 podmiotów danych 
rocznie lub przetwarza szczególne 
kategorie danych osobowych, o których 
mowa w art. 9 ust. 1; lub
b) główna działalność administratora lub 
podmiotu przetwarzającego polega na 
operacjach przetwarzania, które ze 
względu na swój charakter, zakres lub 
cele wymagają regularnego i 
systematycznego monitorowania 
podmiotów danych.
Inni administratorzy lub podmioty 
przetwarzające, a także produkty i usługi 
mogą zostać poddane procesowi 
certyfikacji.

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

2. Administrator oraz podmiot 
przetwarzający muszą się poddać
certyfikacji przed pierwszą operacją 
przetwarzania danych osobowych lub gdy 
spełnione zostały warunki określone w
ust. 1 i muszą następnie zostać ponownie 
poddani certyfikacji co najmniej co rok.
Podmiot danych winien zostać 
poinformowany o certyfikacji.
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państwach trzecich.
3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

3. Certyfikaty muszą zostać uzyskane 
przez akredytowany organ kontroli w 
głównej siedzibie administratora, 
podmiotu przetwarzającego, podmiotu 
projektującego lub dostawcy lub w 
państwie członkowskich, w którym 
znajduje się siedziba przedstawiciela.

3a. Organ kontroli ma uprawnienia 
dochodzeniowe pozwalające mu uzyskać 
od administratora lub podmiotu 
przetwarzającego należących do systemu:
a) dostępu do wszystkich danych 
osobowych i do wszystkich informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków;
b) pełnego dostępu do każdego 
pomieszczenia, w tym do każdego sprzętu i 
środków służących do przetwarzania 
danych.
3b. Certyfikaty muszą zapewniać 
wystarczającą pewność, że administrator, 
podmiot przetwarzający, usługa lub 
produkt są pod wszelkimi względami 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem. W 
procesie certyfikacji nie uwzględnia się 
produktu, usługi lub podmiotu 
przetwarzającego wykorzystywanych przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający, jeżeli dany produkt, 
usługa lub podmiot przetwarzający 
posiadają ważny certyfikat.
3c. Właściwy organ lub organ kontroli 
może uznać certyfikaty za nieważne w 
przypadku, gdy administrator, podmiot 
przetwarzający, produkt lub usługa nie są 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem.
3d. Organ kontroli musi poinformować 
właściwy organ nadzorczy o uzyskanych 
lub odebranych certyfikatach w formie 
elektronicznej. Musi on również 
poinformować organ nadzorczy o każdym 
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ewentualnym naruszeniu niniejszego 
rozporządzenia zidentyfikowanym podczas 
procedury certyfikacji.
3e. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych i zgodnie z art. 86 w celu 
określenia dokładnej częstotliwości, 
procedur kontroli oraz przedmiotu 
kontroli, biorąc pod uwagę rozmaite 
zagrożenia związane z operacjami 
przetwarzania, administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi, 
produktami, usługami, a także 
szczegółami certyfikatów.

Or. en

Poprawka 2358
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Opracowanie pieczęci i oznaczeń oraz innych mechanizmów certyfikacji powinno być 
prowadzone przez sektor i powinno podlegać – o ile to konieczne – nadzorowi organu 
nadzorczego.

Poprawka 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas procedury certyfikacji organ 
nadzorczy może zwrócić się do 
wyspecjalizowanych stron trzecich o 
przeprowadzenie w jego imieniu kontroli 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego. Ostateczna certyfikacja 
zapewniana jest przez organ nadzorczy.
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Or. en

Poprawka 2361
Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Organy nadzorcze współpracują ze 
sobą stosownie do art. 46 i 57. W związku 
z tym organy nadzorcze przyznają 
administratorom i podmiotom 
przetwarzającym spełniającym wymogi 
niniejszego rozporządzenia ujednolicone 
oznaczenie w zakresie ochrony danych –
„europejską pieczęć w zakresie ochrony 
danych”.

Or. en

Poprawka 2362
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Organy nadzorcze współpracują ze 
sobą stosownie do art. 46 i 57 w celu 
zagwarantowania zharmonizowanych 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
ochrony danych w całej UE. W związku z 
tym organy nadzorcze przyznają 
administratorom i podmiotom 
przetwarzającym spełniającym wymogi 
niniejszego rozporządzenia ujednolicone 
oznaczenie w zakresie ochrony danych –
„europejską pieczęć w zakresie ochrony 
danych”.

Or. en
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Poprawka 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Europejska pieczęć w zakresie 
ochrony danych jest ważna tak długo, jak 
długo poziom ochrony danych 
akredytowanego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego jest w pełni 
zgodny z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Bez uszczerbku dla ust. 1c europejska 
pieczęć w zakresie ochrony danych jest 
ważna maksymalnie przez pięć lat.

Or. en

Poprawka 2365
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 

skreślony
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kryteriów i wymogów dotyczących 
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
ochrony danych, o których mowa w ust. 1, 
w tym warunków przyznawania i 
odwoływania, oraz wymogów w zakresie 
uznawania na terytorium Unii i w 
państwach trzecich.

Or. de

Poprawka 2366
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy skupić się na rozwiązaniach pochodzących od sektora lub od organu nadzorczego w 
oparciu o ekspertyzę operacyjną.

Poprawka 2367
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2



AM\929519PL.doc 15/153 PE506.169v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych 
stron (Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, krajowych organów ochrony 
danych, sektora i organizacji 
pozarządowych) zgodnie z art. 86 w celu 
doprecyzowania kryteriów i wymogów 
dotyczących mechanizmów certyfikacji w 
zakresie ochrony danych, o których mowa 
w ust. 1, w tym warunków przyznawania i 
odwoływania, oraz wymogów w zakresie 
uznawania na terytorium Unii i w 
państwach trzecich.

Komisja jest uprawniona także do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych 
stron (Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, krajowych organów ochrony 
danych, sektora i organizacji 
pozarządowych) zgodnie z art. 86 w celu 
doprecyzowania wymogów 
akredytacyjnych dotyczących audytorów.

Or. en

Poprawka 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2370
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2371
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Organy nadzorcze oraz Europejska 
Rada Ochrony Danych ustanawiają i 
określają kryteria i wymogi dotyczące
mechanizmów certyfikacji w zakresie 
ochrony danych, w tym warunków 
przyznawania i odwoływania, oraz 
wymogów w zakresie uznawania na 
terytorium Unii i w państwach trzecich.

Or. en

Poprawka 2372
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia Grupa Robocza Art. 2, 
ustanowiona na mocy dyrektywy 
95/45/WE, przedstawia szczegółowe 
zalecenia dotyczące wdrożenia przepisów 
niniejszego artykułu na aktualnej 
podstawie europejskich i krajowych 
doświadczeń oraz dokument zawierający 
wskazówki dotyczące ich wykorzystania, w 
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tym kategorii przetwarzania danych
osobowych, do których mechanizm 
certyfikacji powinien mieć zastosowanie 
na pierwszym miejscu.
Komisja Europejska może zaproponować, 
aby zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą ustanowić przepisy w tej 
dziedzinie.

Or. fr

Uzasadnienie

Certyfikowanie m.in. aplikacji cyfrowych jest pilną kwestią, ponieważ przetwarza się bardzo 
dużo danych dotyczących życia codziennego każdego człowieka. Ponadto wiele krajowych 
organów ochrony danych już rozpoczęło działania zmierzające do przyjęcia mechanizmów 
certyfikacji na szczeblu krajowym (w szczególności we Francji, Niemczech i Hiszpanii) i 
unijnym w oparciu o finansowanie unijne. Takie podejście byłoby bardzo przydatne w 
kontekście usług międzynarodowych.

Poprawka 2373
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

skreślony

Or. de

Poprawka 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 2375
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy skupić się na rozwiązaniach pochodzących od sektora lub od organu nadzorczego w 
oparciu o ekspertyzę operacyjną.
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Poprawka 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu ustanowienia 
standardów dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposobów
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.

Poprawka 2377
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może ustanowić standardy 
techniczne dla mechanizmów certyfikacji 
oraz pieczęci i oznaczeń w zakresie 
ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

3. Orany nadzorcze oraz Europejska Rada 
Ochrony Danych mogą ustanowić 
standardy techniczne dla mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych, a także sposoby 
promowania i uznawania mechanizmów 
certyfikacji oraz pieczęci i oznaczeń w 
zakresie ochrony danych.
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Or. en

Poprawka 2378
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie i Komisja 
wspierają ujednolicenie certyfikacji w 
zakresie przechowywania danych 
dotyczących zdrowia oraz utworzenie 
europejskiego mechanizmu certyfikacji. 
Europejska Rada Ochrony Danych, 
zgodnie z art. 66, wydaje w rozsądnym 
terminie wytyczne i zalecenia mające na 
celu ujednolicenie w Unii certyfikacji 
działalności polegającej na 
przechowywaniu danych dotyczących 
zdrowia, promując przy tym wysoki 
stopień ochrony danych dotyczących 
zdrowia oraz interoperacyjność 
mechanizmów certyfikacji.

Or. fr

Poprawka 2379
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Akredytowany organ kontroli

1. Organy nadzorcze akredytują organ 
kontroli jedynie w przypadku, gdy istnieje 
pewność, że organ kontroli:
a) dysponuje wystarczająco 
wykwalifikowanym i doświadczonym 
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personelem;
b) posiada wystarczającą ekspertyzę, 
infrastrukturę, kondycję finansową oraz 
wystarczające wyposażenie;
c) jest bezstronny i wolny od konfliktu 
interesów, jeżeli chodzi o wykonywane 
obowiązki; oraz
d) ma główną siedzibę w państwie 
członkowskim.
2. Organy nadzorcze odwołują 
akredytację, jeżeli istnieją powody, aby 
uważać, że organ kontroli nie spełnia 
kryteriów, o których mowa w ust. 1, 
zwłaszcza w przypadku wielokrotnego 
naruszenia obowiązków wynikających z 
niniejszego rozporządzenia.
3. Organy nadzorcze stale monitorują 
akredytowane organy kontroli. Do 
organów kontroli stosuje się odpowiednio 
rozdział IV sekcję 2.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych i zgodnie z art. 86 w celu  
określenia szczegółów procesu akredytacji 
i minimalnych standardów organów 
kontroli.

Or. en

Poprawka 2380
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39b
Rejestr

1. Każdy organ nadzorczy ustanawia 
publiczny rejestr elektroniczny, w którym 
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ogół społeczeństwa może zapoznać się ze 
wszystkimi ważnymi i nieważnymi 
certyfikatami wydanymi w danym 
państwie członkowskim.
2. Organy nadzorcze muszą mieć 
możliwość przedłożenia koniecznych 
informacji w formacie elektronicznym.
3. Organ nadzorczy jest odpowiedzialny za 
korygowanie i monitorowanie rejestru.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych i zgodnie z art. 86 w celu  
określenia szczegółów działania takich 
rejestrów i formatów elektronicznych, 
które winny być wykorzystywane przez 
organy kontroli.

Or. en

Poprawka 2381
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39c
Standardowe zbiory danych

1. Uznaje się, że administrator zachowuje 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem 
lub pewnymi aspektami niniejszego 
rozporządzenia, jeżeli wszystkie operacje 
przetwarzania są zgodne z definicją 
standardowego zbioru danych. 
2. Dana forma przetwarzania może zostać 
uznana za standardowy zbiór danych, 
jeżeli:
a) podobne systemy są wykorzystywane 
przez dużą liczbę administratorów lub 
podmiotów przetwarzających na 
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terytorium Unii;
b) takie zbiory danych zakładają niskie 
ryzyko naruszenia praw podmiotów 
danych z uwagi na cel przetwarzania oraz 
rodzaj przetwarzanych danych 
osobowych; oraz
c) definicja zapewnia, że administratorzy, 
którzy przystępują do tej definicji 
zachowują pełną zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem lub pewnymi artykułami 
niniejszego rozporządzenia.
3. Oświadczenie w akcie delegowanym 
definiuje przynajmniej:
a) kategorie podmiotów danych;
b) kategorie przetwarzanych danych 
osobowych;
c) cel lub cele przetwarzania każdej 
kategorii danych;
d) podstawę prawną przetwarzania;
e) kategorie odbiorców;
f) konieczne informacje dla podmiotu 
danych;
g) konieczną dokumentację dodatkową;
h) konieczne środki bezpieczeństwa; oraz
(i) maksymalny okres przechowywania 
danych;
(j) artykuły niniejszego rozporządzenia, z 
którymi administrator winien zachować 
zgodność przy przetwarzaniu danych w 
granicach definicji standardowego zbioru 
danych.
4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych i zgodnie z art. 86 w celu  
określenia definicji standardowych 
zbiorów danych zgodnie z niniejszym 
artykułem. Komisja może ustanowić 
standardowe formy, które mogą być 
wykorzystywane przez administratorów 
standardowych zbiorów danych i 
podmioty je przetwarzające, aby zapewnić 
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pełną zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 2382
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH, GRUP 
PRZEDSIĘBIORSTW LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH

Or. en

Poprawka 2383
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2384
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przekazanie danych osobowych, które są 
lub mają być przetwarzane po przekazaniu 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić tylko 
wtedy gdy, z zastrzeżeniem innych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
administrator lub podmiot danych spełnią 
warunki wymienione w tym rozdziale, w 
tym dotyczące wtórnego przekazania 
danych z państwa trzeciego lub od 
organizacji międzynarodowej do innego 
państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej, bez uszczerbku dla 
decyzji przyjętych przez Komisję na 
podstawie art. 25 ust. 6 oraz art. 26 ust. 4 
dyrektywy 95/46/WE lub pozwoleń 
wydanych przez organ nadzorczy na 
podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczasowe decyzje Komisji o odpowiednim stopniu ochrony danych zawierają już zasady 
przeprowadzania wtórnego przekazania; decyzje te powinny nadal obowiązywać.

Poprawka 2385
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Przekazanie danych osobowych, które są 
lub mają być przetwarzane po przekazaniu 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić tylko 
wtedy gdy, z zastrzeżeniem innych 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
administrator lub podmiot danych spełnią 
warunki wymienione w tym rozdziale, w 
tym dotyczące wtórnego przekazania 
danych z państwa trzeciego lub od 
organizacji międzynarodowej do innego 
państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej. Zakazuje się 
przekazywania danych do państw trzecich, 
których prawo wyraźnie umożliwia 
przetwarzanie danych, które zostałoby 
uznane za niezgodne z prawem w świetle 
niniejszego rozporządzenia lub które w 
inny sposób jest niezgodne z prawami 
podstawowymi, takimi jak cele polityczne i 
cele polityki zagranicznej, które nie są 
niezbędne z punktu widzenia 
egzekwowania prawa i bezpieczeństwa 
narodowego.

Or. en

Poprawka 2386
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

tym dotyczące wtórnego przekazania 
danych z państwa trzeciego lub od 
organizacji międzynarodowej do innego 
państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej. Zakazane jest 
przekazywanie do krajów trzecich, w 
których prawo wyraźnie zezwala na 
przetwarzanie danych, które byłoby 
niezgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia lub w inny sposób 
sprzeczne z prawami podstawowymi, takie 
jak przetwarzanie do celów polityki 
krajowej lub zewnętrznej, które nie jest 
niezbędne do przestrzegania prawa lub 
zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zakazanie przekazywania do krajów trzecich, których prawo przewiduje 
możliwość przetwarzania danych osobowych obywateli UE, które byłoby sprzeczne z 
niniejszym rozporządzeniem l/lub prawami podstawowymi.

Poprawka 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 2388
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2389
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Przekazanie może nastąpić, jeżeli
obowiązują międzynarodowe 
porozumienia lub uzgodnienia pomiędzy 
UE lub jej państwem członkowskim a 
państwem trzecim lub jeżeli Komisja 
zdecydowała, iż państwo trzecie, 
terytorium lub sektor, w którym odbywa 
się przetwarzanie danych w tym państwie 
trzecim lub organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony
Takie przekazanie nie wymaga żadnego 
dodatkowego zezwolenia.

Or. en
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Poprawka 2390
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każdemu przekazaniu danych z 
chmury obliczeniowej objętej jurysdykcją 
Unii Europejskiej do chmury 
obliczeniowej objętej jurysdykcją państwa 
trzeciego towarzyszy powiadomienie 
podmiotu danych o takim przekazaniu i 
jego skutkach prawnych.

Or. en

Poprawka 2391
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2392
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) praworządność, ogólne i sektorowe
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w 
tym dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, obronności, bezpieczeństwa 
narodowego i prawa karnego, zasad 
wykonywania zawodu i środków 
bezpieczeństwa, które są przestrzegane w 
tym państwie lub organizacji 
międzynarodowej, a także skuteczne i 

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

skuteczne i egzekwowalne prawa, w tym 
prawa do skutecznych administracyjnych i 
sądowych środków ochrony prawnej 
przysługujące podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przekazywane;

Or. en

Poprawka 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) poziom przeniknięcia i konsolidacji 
praworządności, ogólne i sektorowe 
przepisy obowiązujące w tym zakresie, w 
tym dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, obronności, bezpieczeństwa 
narodowego i prawa karnego, zasad 
wykonywania zawodu i środków 
bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
danych osobowych, które są przestrzegane 
w tym państwie lub organizacji 
międzynarodowej, a także dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości i stopień 
egzekwowalności i skuteczności praw, w 
tym prawa wniesienia skargi i 
dochodzenia interesu prawnego w trybie 
postępowania administracyjnego lub 
sądowego, w szczególności w odniesieniu 
do podmiotów danych mających miejsce 
zamieszkania w Unii, których dane 
osobowe są przekazywane;

Or. es

Poprawka 2395
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) międzynarodowe zobowiązania 
zaciągnięte przez dane państwo trzecie lub 
organizację międzynarodową.

c) międzynarodowe zobowiązania 
zaciągnięte przez dane państwo trzecie lub 
organizację międzynarodową, w 
szczególności wszelkie prawnie wiążące 
konwencje lub instrumenty należące do 
prawa dotyczącego praw człowieka lub 
prawa międzynarodowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększyłoby to znaczenie przystąpienia państwa trzeciego do takich instrumentów jak 
Konwencja nr 108 Rady Europy.

Poprawka 2396
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86, aby zdecydować, że 
państwo trzecie, terytorium lub sektor, w 
którym odbywa się przetwarzanie danych 
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.
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Poprawka 2397
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium w państwie trzecim lub 
organizacja międzynarodowa zapewniają 
odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu 
ust. 2. Te środki egzekucyjne są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2.

Or. en

Poprawka 2398
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86, aby zdecydować, że 
państwo trzecie, terytorium w państwie 
trzecim lub organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu ust. 2.

Or. en

Poprawka 2399
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Akty wykonawcze określają 
geograficzny i sektorowy zakres 
stosowania oraz, w stosownych 
przypadkach, wskazują organ nadzorczy 
wymieniony w ust. 2 lit. b).

4. Akty delegowane określają geograficzny 
i sektorowy zakres ich stosowania oraz, w
stosownych przypadkach, wskazują organ 
nadzorczy wymieniony w ust. 2 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.

Poprawka 2400
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Akty wykonawcze określają
geograficzny i sektorowy zakres 
stosowania oraz, w stosownych 
przypadkach, wskazują organ nadzorczy 
wymieniony w ust. 2 lit. b).

4. Akty delegowane określają terytorialny
zakres stosowania oraz wskazują organ 
nadzorczy wymieniony w ust. 2 lit. b).

Or. en

Poprawka 2401
Sarah Ludford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Komisja przyjmuje i upublicznia 
wiążące procedury podejmowania decyzji 
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stwierdzających odpowiedni poziom 
ochrony, które obejmują przynajmniej 
poniższe informacje:
a) procedury, na podstawie których 
państwo trzecie, terytorium lub sektor 
przetwarzający dane w tym państwie 
trzecim (który może być reprezentowany 
przez stowarzyszenie lub grupę 
administratorów danych lub podmiotów 
przetwarzających dane) lub organizacja 
międzynarodowa lub regionalna mogą 
zwrócić się o wydanie decyzji 
stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony;
b) etapy procesu podejmowania decyzji, w 
tym przedziały czasowe obowiązujące dla 
każdego etapu procesu;
c) prawa strony lub stron, która/e zwróciły 
się o decyzję stwierdzającą odpowiedni 
poziom ochrony, o przedstawienie swojego 
stanowiska na poszczególnych etapach 
procedury;
d) sposobu, w jaki zainteresowane strony 
(w tym osoby indywidualne, organizacje 
konsumenckie, eksperci akademiccy, 
podmioty rządowe, administratorzy 
danych i podmioty przetwarzające dane 
oraz inni) mogą wyrazić swoją opinię na 
temat proponowanej decyzji.
Komisja zatwierdza lub odrzuca wniosek o 
wydanie decyzji stwierdzającej odpowiedni 
poziom ochrony w terminie jednego roku 
od złożenia wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zwiększenie skuteczności i przejrzystości procedur ustalania 
odpowiedniego poziomu ochrony.

Poprawka 2402
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2403
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w 

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu zdecydowania, że 
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państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie zapewniają 
właściwego poziomu ochrony w 
rozumieniu ust. 2 tego artykułu, w 
szczególności w przypadkach w których 
odnośne przepisy ogólne i sektorowe 
obowiązujące w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej nie 
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych 
praw, w tym prawa do skutecznych 
administracyjnych i sądowych środków 
ochrony prawnej podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przetwarzane. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 lub w przypadkach 
wyjątkowo pilnych w odniesieniu do osób 
fizycznych w zakresie ich prawa do 
ochrony danych osobowych, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 87 ust. 3.

państwo trzecie, terytorium lub sektor, w 
którym odbywa się przetwarzanie danych 
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie zapewniają 
właściwego poziomu ochrony w 
rozumieniu ust. 2 tego artykułu, w 
szczególności w przypadkach w których 
odnośne przepisy ogólne i sektorowe 
obowiązujące w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej nie 
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych 
praw, w tym prawa do skutecznych 
administracyjnych i sądowych środków 
ochrony prawnej podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przetwarzane.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.

Poprawka 2404
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zdecydować, że państwo 
trzecie, terytorium lub sektor, w którym 
odbywa się przetwarzanie danych w
państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa nie zapewniają 
właściwego poziomu ochrony w 
rozumieniu ust. 2 tego artykułu, w 
szczególności w przypadkach w których 

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu zdecydowania, że 
państwo trzecie, terytorium w państwie 
trzecim lub organizacja międzynarodowa 
nie zapewniają właściwego poziomu 
ochrony w rozumieniu ust. 2 tego artykułu, 
w szczególności w przypadkach w których 
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odnośne przepisy ogólne i sektorowe
obowiązujące w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej nie 
gwarantują skutecznych i egzekwowalnych 
praw, w tym prawa do skutecznych 
administracyjnych i sądowych środków 
ochrony prawnej podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przetwarzane. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2 lub w przypadkach 
wyjątkowo pilnych w odniesieniu do osób 
fizycznych w zakresie ich prawa do 
ochrony danych osobowych, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 87 ust. 3.

odnośne przepisy obowiązujące w 
państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej nie gwarantują 
skutecznych i egzekwowalnych praw, w 
tym prawa do skutecznych 
administracyjnych i sądowych środków 
ochrony prawnej podmiotom danych, w 
szczególności tym podmiotom danych 
mającym miejsce zamieszkania w Unii, 
których dane osobowe są przetwarzane.

Or. en

Poprawka 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es
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Poprawka 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2407
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Decyzja stwierdzająca odpowiedni 
poziom ochrony wydana przez Komisję 
zgodnie z niniejszym artykułem może 
zostać ponownie rozpatrzona w 
przypadku, gdy poziom ochrony w 
państwie trzecim już nie istnieje.

Or. en

Poprawka 2408
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wykaz tych 
państw trzecich, terytoriów i sektorów, w 
których odbywa się przetwarzanie danych 
w państwie trzecim oraz organizacji 
międzynarodowych, co do których 
zdecydowano, że zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony lub tego poziomu nie 
zapewniają.

7. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i na swojej 
stronie internetowej wykaz tych państw 
trzecich, terytoriów i sektorów, w których 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim oraz organizacji 
międzynarodowych, co do których 
zdecydowano, że zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony lub tego poziomu nie 
zapewniają.

Or. en

Poprawka 2409
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wykaz tych 
państw trzecich, terytoriów i sektorów, w 
których odbywa się przetwarzanie danych 
w państwie trzecim oraz organizacji 
międzynarodowych, co do których 
zdecydowano, że zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony lub tego poziomu nie 
zapewniają.

7. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i na swojej 
stronie internetowej wykaz tych państw 
trzecich, terytoriów i sektorów, w których 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim oraz organizacji 
międzynarodowych, co do których 
zdecydowano, że zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony lub tego poziomu nie 
zapewniają.

Or. en

Poprawka 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej wykaz tych 
państw trzecich, terytoriów i sektorów, w 
których odbywa się przetwarzanie danych 
w państwie trzecim oraz organizacji 
międzynarodowych, co do których 
zdecydowano, że zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony lub tego poziomu nie 
zapewniają.

7. Komisja publikuje w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej i na swojej 
stronie internetowej wykaz tych państw 
trzecich, terytoriów i sektorów, w których 
odbywa się przetwarzanie danych w 
państwie trzecim oraz organizacji 
międzynarodowych, co do których 
zdecydowano, że zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony lub tego poziomu nie 
zapewniają.

Or. en

Poprawka 2411
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy 
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 
95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich 
zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
Komisję.

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy 
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 
95/46/WE pozostają w mocy do dwóch lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. hu

Poprawka 2412
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy 
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy 
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 
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95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich 
zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
Komisję.

95/46/WE zostaną poddane przeglądowi 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia. Dwa lata po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedkłada Radzie i Parlamentowi 
sprawozdanie dotyczące wyników tego 
przeglądu i podjętych działań. Europejska 
Komisja Ochrony Danych Osobowych ma 
wcześniej możliwość zajęcia stanowiska w 
sprawie ww. sprawozdania.

Or. de

Poprawka 2413
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy 
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 
95/46/WE pozostają w mocy do czasu ich 
zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
Komisję.

8. Decyzje przyjęte przez Komisję na mocy 
art. 25 ust. 6 lub art. 26 ust. 4 dyrektywy 
95/46/WE pozostają w mocy do dwóch lat 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2414
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Międzynarodowe porozumienia lub 
uzgodnienia pomiędzy UE lub jej 
państwem członkowskim a państwem 
trzecim są uznawane za odpowiednie w 
rozumieniu niniejszego artykułu.

Or. en
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Uzasadnienie

Obowiązywać powinny międzynarodowe porozumienia lub uzgodnienia pomiędzy UE lub jej 
państwem członkowskim a państwem trzecim, w szczególności jeżeli zostały zawarte w 
momencie gdy obowiązywała już dyrektywa 95/46/WE.

Poprawka 2415
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2416
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 41, 
administrator lub podmiot przetwarzający 

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

mogą przekazać dane osobowe do państwa 
trzeciego, zagranicznego oddziału grupy 
przedsiębiorstw lub organizacji 
międzynarodowej jedynie wtedy, gdy 
wprowadzą oni odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych do prawnie 
wiążącego instrumentu.

Or. en

Poprawka 2417
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Te odpowiednie gwarancje:
a) zapewniają przestrzeganie zasad 
przetwarzania danych osobowych, o 
których mowa w art. 5;
b) zapewniają podmiotom danych prawa 
określone w rozdziale III.
W takich przypadkach obowiązkowe jest 
zasięgnięcie opinii odpowiedzialnego 
organu ochrony danych.

Or. en

Poprawka 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2419
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2420
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2421
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wiążących reguł korporacyjnych 
zgodnie z art. 43; lub

a) wiążących reguł korporacyjnych 
zgodnie z art. 38b; lub

Or. en

Poprawka 2422
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ważnej europejskiej pieczęci w 
zakresie ochrony danych zgodnie z art. 
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39;

Or. en

Uzasadnienie

Europejska pieczęć w zakresie ochrony danych powinna wzbudzać zaufanie wśród podmiotów 
danych, być źródłem pewności prawa dla administratorów, a jednocześnie promować 
europejskie standardy ochrony danych poza UE przez umożliwienie pozaeuropejskim
przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do rynków europejskich dzięki procedurze 
certyfikacji.

Poprawka 2423
Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ważnej europejskiej pieczęci w 
zakresie ochrony danych zgodnie z art. 
39;

Or. en

Poprawka 2424
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego do procesu podejmowania decyzji.

Poprawka 2425
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 2426
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przyjętych przez Komisję
standardowych klauzul ochrony danych
podpisanych między administratorem lub 
podmiotem przetwarzającym a odbiorcą 
danych poza EOG, którym może być 
podwykonawca przetwarzania; klauzule te 
mogą obejmować standardowe warunki 
wtórnego przekazywania poza EOG. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2427
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 2428
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2429
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE ze zmianami.

Poprawka 2430
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) standardowych klauzul ochrony danych, 
które mogą też obejmować standardowe 
warunki wtórnego przekazywania danych 
poza EOG, podpisanych między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych poza 
EOG, którym może być podwykonawca 
podmiotu przetwarzającego, które to 
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klauzule zostały przyjęte przez organ 
nadzorczy zgodnie z mechanizmem 
zgodności, o którym mowa w art. 57, w 
przypadku gdy Komisja uzna te 
standardowe klauzule ochrony danych za 
ogólnie obowiązujące zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2; lub

Or. de

Poprawka 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2432
Petru Constantin Luhan

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2434
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2435
Louis Michel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) umów o współpracy lub 
jednostronnych zobowiązań władz 
publicznych.

Or. en

Poprawka 2436
Monika Hohlmeier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uczestnictwa w jednym z uznanych 
przez Komisję międzynarodowych 
systemów ochrony danych;

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące przekazywania informacji państwom trzecim nie zapewniają obecnie 
wystarczających zachęt dla międzynarodowych systemów ochrony danych (np. w ramach 
APEC lub ECOWAS), by dążyć do osiągnięcia poziomu ochrony danych uznawanego za 
odpowiedni przez UE. Nowa lit. e) powinna przynajmniej zapewnić przyszłą możliwość 
potwierdzenia, że istnieją stosowane gwarancje wynikające z uczestnictwa w jednym z 
międzynarodowych systemów ochrony danych.

Poprawka 2437
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) środków, o których mowa w art. 81 do 
celów związanych ze zdrowiem lub art. 83 
do celów badań historycznych,
statystycznych lub naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza wzajemne odniesienie między art. 42 i art. 81 i 83.

Poprawka 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2439
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2440
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Odpowiednie gwarancje, o których 
mowa w ust. 1, mogą również zostać 
dostarczone przez jeden prawnie wiążący 
instrument pomiędzy podmiotem 
przetwarzającym a innym podmiotem 
przetwarzającym, które nakładają 
zasadniczo te same obowiązki na 
podwykonawców przetwarzania jak unijne 
standardowe klauzule ochrony danych 
przyjęte przez Komisję, w przypadku gdy 
podmiot przetwarzający jest zatrudniony 
przez wielu administratorów w celu 
przeprowadzenia zasadniczo podobnych 
operacji przetwarzania w związku z ich 
odpowiednimi danymi osobowymi, a te 
dane osobowe wielu administratorów są 
przekazywane innemu podmiotowi 
przetwarzającemu w państwie trzecim 
przez podmiot przetwarzający lub przez 
administratora.

Or. en

Poprawka 2441
Josef Weidenholzer

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

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2442
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2443
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka wynika ze skreślenia lit. b) w ust. 2.

Poprawka 2444
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić bez dalszych obciążeń administracyjnych na przekazywanie do celów badań 
naukowych zakodowanych za pomocą klucza danych, które nie mogą być i nie będą 
wykorzystane przez odbiorców w państwach trzecich do ponownego zidentyfikowania 
podmiotów danych.
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Poprawka 2446
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2447
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Operacja przekazywania na podstawie 
standardowych klauzul ochrony danych lub 
wiążących reguł korporacyjnych, o których 
mowa w ust. 2 lit. a), b) lub c), jednego 
prawnie wiążącego dokumentu, o którym 
mowa w ust. 3, lub pomiędzy grupami 
przedsiębiorstw z wiążącymi regułami 
korporacyjnymi, uznawana jest za zgodną 
z ust. 1 niniejszego artykułu i nie wymaga
zasięgania opinii organów nadzorczych, 
przedkładania im sprawy, ich zezwolenia
lub też zatwierdzenia przez nie.

Or. en

Poprawka 2448
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Odpowiednie gwarancje, o których 
mowa w ust. 2, obejmują wymóg mówiący, 
że sprawy sądowe dotyczące gwarancji 
przeciwko nadzorowi rządu państwa 
trzeciego lub wnioski o informacje od 
władz państwa trzeciego przebiegają 
według jurysdykcji państwa 
członkowskiego głównej siedziby danego 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. en

Uzasadnienie

Ten przepis jest konieczny, aby uniknąć nietykalności podmiotu przetwarzającego z państwa 
trzeciego pod względem odpowiedzialności w sprawach przyzwolenia na prawodawstwo 
państwa trzeciego w zakresie nadzoru.

Poprawka 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2451
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa się 
na podstawie klauzul umownych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d) niniejszego artykułu, 
administrator lub podmiot przetwarzający 

4. Jeśli operacja przekazywania odbywa się 
na podstawie klauzul umownych, o których 
mowa w ust. 2 lit. d) lub da) niniejszego 
artykułu, administrator lub podmiot 



PE506.169v02-00 62/153 AM\929519PL.doc

PL

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

przetwarzający uzyskują od właściwego
organu nadzorczego uprzednie zezwolenie 
na zastosowanie klauzul umownych 
zgodnie z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które ma istotny wpływ na swobodny 
przepływ danych osobowych w całej Unii,
właściwy organ nadzorczy stosuje 
mechanizm zgodności, o którym mowa w 
art. 57.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta częściowo z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2452
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Jeśli odpowiednie gwarancje 
zapewniono na podstawie klauzul 
umownych, o których mowa w ust. 2 lit. d) 
niniejszego artykułu, administrator lub 
podmiot przetwarzający zapewniają 
zgodność planowanego przetwarzania z 
niniejszym rozporządzeniem i ograniczają 
wszelkie ryzyko dla podmiotu danych.
Organ nadzorczy wspiera zgodność z 
rozporządzeniem, zapewniając w świetle 
niniejszego przepisu wytyczne i porady. 
Jeśli przetwarzanie dotyczy podmiotów 
danych w innym państwie członkowskim 
lub innych państwach członkowskich bądź 
ma istotny wpływ na swobodny przepływ 
danych osobowych w całej Unii,
Europejska Rada Ochrony Danych 
przekazuje wytyczne w celu zapewnienia 
spójnego stosowania rozporządzenia, 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 
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poszczególnych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Dane przetwarzane poza EOG muszą posiadać odpowiednie gwarancje. Pojęcie 
przekazywania jest przestarzałe, ponieważ dostęp do danych może nastąpić spoza EOG bez 
konieczności przekazu przez administratora. Wcześniejsze zatwierdzenie klauzuli umownej 
prawdopodobnie spowoduje nieproporcjonalne obciążenia dla organów nadzorczych, które 
powinny być wykorzystywane bardziej jako źródło porad i wytycznych. Spójność wytycznych 
można zapewnić za pośrednictwem funkcji koordynacyjnej Europejskiej Rady Ochrony 
Danych.

Poprawka 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 2454
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przejęta częściowo z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2455
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta częściowo z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2456
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2457
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator 
lub podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 

skreślony
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2 dyrektywy 95/46/WE zachowują 
ważność do czasu ich zmiany, zastąpienia 
lub uchylenia przez ten organ.

Or. en

Poprawka 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator 
lub podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 
2 dyrektywy 95/46/WE zachowują 
ważność do czasu ich zmiany, zastąpienia 
lub uchylenia przez ten organ.

skreślony

Or. en

Poprawka 2459
Csaba Sógor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator 
lub podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

5. Zezwolenia wydane przez organ 
nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do dwóch lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia lub do czasu 
ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
organ nadzorczy.

Or. hu

Poprawka 2460
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator lub 
podmiot przetwarzający uzyskują
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, a administrator 
lub podmiot przetwarzający nie wyznaczył 
inspektora ochrony danych lub nie 
posiada wystarczającego lub ważnego 
oficjalnego certyfikatu, powinien on wtedy 
uzyskać uprzednie zezwolenie na 
przekazanie lub przekazywanie lub też na 
włączenie stosownych przepisów do 
porozumień administracyjnych 
przewidujących podstawę takiego 
przekazania. Takie zezwolenie organu 
nadzorczego jest zgodne z art. 34 ust. 1 lit. 
a). Jeśli przekazanie wiąże się z 
przetwarzaniem, które dotyczy podmiotów 
danych w innym państwie członkowskim 
lub innych państwach członkowskich bądź 
ma istotny wpływ na swobodny przepływ 
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organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

danych osobowych w całej Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57. Zezwolenia 
wydane przez organ nadzorczy na 
podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE zachowują ważność do czasu 
ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
ten organ.

Or. es

Poprawka 2462
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator 
lub podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

5. Zezwolenia wydane przez organ 
nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

Or. en
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Poprawka 2463
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
zakresie ochrony danych, administrator 
lub podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli 
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

5. Jeśli władze publiczne wykorzystują 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych lecz prawnie wiążący 
instrument, o którym mowa w ust. 2 lit. 
da), nie przewiduje tych gwarancji, władze 
publiczne uzyskują uprzednie zezwolenie 
na przekazanie lub przekazywanie lub też 
na włączenie stosownych przepisów do 
porozumień administracyjnych 
przewidujących podstawę takiego 
przekazania. Takie zezwolenie organu 
nadzorczego jest zgodne z art. 34 ust. 1 lit. 
a). Jeśli przekazanie wiąże się z 
przetwarzaniem, które dotyczy podmiotów 
danych w innym państwie członkowskim 
lub innych państwach członkowskich bądź 
ma istotny wpływ na swobodny przepływ 
danych osobowych w całej Unii, organ 
nadzorczy stosuje mechanizm zgodności, o 
którym mowa w art. 57. Zezwolenia 
wydane przez organ nadzorczy na 
podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE zachowują ważność do czasu 
ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
ten organ.

Or. en

Poprawka 2464
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 

5. Jeśli prawnie wiążący instrument nie 
przewiduje odpowiednich gwarancji w 
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zakresie ochrony danych, administrator lub 
podmiot przetwarzający uzyskują 
uprzednie zezwolenie na przekazanie lub 
przekazywanie lub też na włączenie 
stosownych przepisów do porozumień 
administracyjnych przewidujących 
podstawę takiego przekazania. Takie 
zezwolenie organu nadzorczego jest 
zgodne z art. 34 ust. 1 lit. a). Jeśli
przekazanie wiąże się z przetwarzaniem, 
które dotyczy podmiotów danych w innym 
państwie członkowskim lub innych 
państwach członkowskich bądź ma istotny 
wpływ na swobodny przepływ danych 
osobowych w całej Unii, organ nadzorczy 
stosuje mechanizm zgodności, o którym 
mowa w art. 57. Zezwolenia wydane przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 26 ust. 2 
dyrektywy 95/46/WE zachowują ważność 
do czasu ich zmiany, zastąpienia lub 
uchylenia przez ten organ.

zakresie ochrony danych, np. w protokole 
ustaleń, administrator zapewnia zgodność 
planowanego przetwarzania z niniejszym 
rozporządzeniem i ogranicza wszelkie 
ryzyko dla podmiotu danych. Organ 
nadzorczy wspiera zgodność z 
rozporządzeniem, zapewniając w świetle 
niniejszego przepisu wytyczne i porady. 
Jeśli przetwarzanie dotyczy podmiotów 
danych w innym państwie członkowskim 
lub innych państwach członkowskich bądź 
ma istotny wpływ na swobodny przepływ 
danych osobowych w całej Unii,
Europejska Rada Ochrony Danych 
przekazuje wytyczne w celu zapewnienia 
spójnego stosowania rozporządzenia, 
biorąc pod uwagę szczególne okoliczności 
poszczególnych państw członkowskich.

Zezwolenia wydane przez organ nadzorczy 
na podstawie art. 26 ust. 2 dyrektywy 
95/46/WE zachowują ważność do czasu 
ich zmiany, zastąpienia lub uchylenia przez 
ten organ.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg uprzedniego zezwolenia stanowiłby nadmierne obciążenie dla organów nadzorczych. 
Pomocna może okazać się działalność Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Poprawka 2465
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operacje przekazywania na podstawie 
wiążących reguł korporacyjnych

skreślony

1. Organ nadzorczy zatwierdza wiążące 
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reguły korporacyjne zgodnie z 
mechanizmem zgodności przewidzianym 
w art. 58 pod warunkiem, że:
a) są one prawnie wiążące i mają 
zastosowanie do oraz są egzekwowane 
przez wszystkich członków grupy 
przedsiębiorstw administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, i obejmują 
ich pracowników;
b) wyraźnie przyznają podmiotom danych 
egzekwowalne prawa;
c) spełniają wymogi ustanowione w ust. 2.
2. Wiążące reguły korporacyjne określają 
co najmniej:
a) strukturę i dane kontaktowe grupy 
przedsiębiorstw i jej członków;
b) operację lub zestaw operacji 
przekazywania danych, w tym kategorie 
danych osobowych, rodzaj przetwarzania i 
jego cele, typy podmiotów danych oraz 
nazwę państwa trzeciego lub państw 
trzecich:
c) ich prawnie wiążący charakter, w 
wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym;
d) ogólne zasady ochrony danych, w 
szczególności zasadę celowości, jakość 
danych, podstawę prawna przetwarzania, 
przetwarzanie szczególnie chronionych 
danych osobowych, środki mające na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz 
wymogi w zakresie wtórnego 
przekazywania organizacjom, które nie są 
związane politykami; 
e) prawa podmiotów danych oraz środki 
umożliwiające wykonywanie tych praw, w 
tym prawo do niepodlegania środkowi 
opartemu na profilowaniu zgodnie z art. 
20, prawo do zgłaszania skarg 
właściwemu organowi nadzorczemu i 
przed właściwymi sądami państw trzecich 
zgodnie z art. 75 oraz prawo do uzyskania 
środka zaradczego i w stosownych 
przypadkach odszkodowania za 
naruszenie wiążących reguł 
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korporacyjnych;
f) przyjęcia przez administratora lub 
podmiot przetwarzający mających siedzibę 
na terytorium państwa członkowskiego 
odpowiedzialności za naruszenie 
wiążących reguł korporacyjnych przez 
członka grupy przedsiębiorstw 
niemającego siedziby na terytorium Unii; 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą być zwolnieni z tej 
odpowiedzialności, w całości lub w części, 
jeśli udowodnią, że członek ten nie ponosi 
odpowiedzialności za wydarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody;
g) sposób przekazywania podmiotom 
danych informacji na temat wiążących 
reguł korporacyjnych, w szczególności na 
temat przepisów, o których mowa w lit. d), 
e) i f) tego ustępu zgodnie z art. 11;
h) zadania inspektora ochrony danych 
wyznaczonego zgodnie z art. 35, w tym 
monitorowanie w ramach grupy 
przedsiębiorstw zgodności z wiążącymi 
regułami korporacyjnymi, a także 
monitorowanie szkoleń i rozpatrywania 
skarg;
i) mechanizmy obowiązujące w grupie 
przedsiębiorstw, które mają na celu 
zapewnienie weryfikacji przestrzegania 
wiążących reguł korporacyjnych; 
j) mechanizmy dotyczące zgłaszania i 
rejestrowania zmian w politykach i 
zgłaszania tych zmian organowi 
nadzorczemu;
k) mechanizm współpracy z organem 
nadzorczym mającej na celu zapewnienie 
przestrzegania przez wszystkich członków 
grupy przedsiębiorstw, w szczególności 
poprzez udostępnienie organowi 
nadzorczemu wyników weryfikacji 
środków, o których mowa w lit. i) tego 
ustępu.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
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kryteriów i wymogów dotyczących 
wiążących reguł korporacyjnych w 
rozumieniu tego artykułu, w szczególności 
jeśli chodzi o kryteria ich zatwierdzania, 
stosowanie ust. 2 lit. b), d) i e) do 
wiążących reguł korporacyjnych, które 
przyjęły podmioty przetwarzające oraz 
innych niezbędnych wymogów w celu 
zapewnienia ochrony danych osobowych 
osoby, której one dotyczą.
4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji drogą 
elektroniczną między administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i organami 
nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych w rozumieniu tego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Organ nadzorczy zatwierdza w ramach 
pojedynczego zatwierdzenia wiążące 
reguły korporacyjne dla grupy 
przedsiębiorstw pod warunkiem, że

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadnione jest stosowanie mechanizmu zgodności w celu zatwierdzania wiążących reguł 
korporacyjnych. Nie praktykuje się tego również w obecnych ramach ochrony danych.

Poprawka 2467
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Właściwy organ nadzorczy zatwierdza w 
ramach pojedynczego zatwierdzenia
wiążące reguły korporacyjne dla grupy 
przedsiębiorstw. Reguły te pozwolą na 
wielokrotne międzynarodowe 
przekazywanie danych w obrębie Europy i 
poza nią w ramach tej grupy pod 
warunkiem, że:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2468
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Administratorzy i/lub podmioty 
przetwarzające pragnący przewidzieć 
odpowiednie gwarancje w postaci 
wiążących reguł korporacyjnych, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a) 
powiadamiają właściwe organy nadzorcze 
o istnieniu odnośnych wiążących reguł 
korporacyjnych, a organy nadzorcze 
uznają je za zatwierdzone pod warunkiem, 
że:

Or. en

Poprawka 2469
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Jeśli odpowiednie gwarancje są 
przewidziane w postaci wiążących reguł 
korporacyjnych administratorzy 
zapewniają zgodność z rozporządzeniem 
poprzez zapewnienie, że:

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

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

b) wyraźnie przyznają podmiotom danych 
egzekwowalne prawa;

b) wyraźnie przyznają podmiotom danych 
egzekwowalne prawa;

c) spełniają wymogi ustanowione w ust. 2. c) spełniają wymogi ustanowione w ust. 2.

Organ nadzorczy wspiera przestrzeganie 
niniejszego rozporządzenia poprzez 
udzielanie wskazówek i rad na mocy 
niniejszego przepisu. 

Or. en

Uzasadnienie

To administratorzy powinni być odpowiedzialni za zgodność wiążących reguł korporacyjnych 
z rozporządzeniem. Wymóg zatwierdzania wszystkich wiążących reguł korporacyjnych 
stanowiłby nadmierne obciążenie dla organów nadzorczych, które pełnią bardziej użyteczną 
rolę udzielając wskazówek. 

Poprawka 2470
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) są one prawnie wiążące i mają 
zastosowanie do oraz są egzekwowane 
przez wszystkich członków grupy 

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

przedsiębiorstw administratora lub 
podmiotu przetwarzającego i ich 
zewnętrznych podwykonawców, i 
obejmują ich pracowników;

Or. en

Poprawka 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2472
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2473
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ustanowiono je po zatwierdzeniu przez 
zakładową reprezentację pracowników i 
inspektora ochrony danych w miejscu 
danej siedziby;

Or. de

Poprawka 2475
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2476
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2478
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Taken from ITRE-opinion.

Poprawka 2479
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2480
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) operację lub zestaw operacji 
przekazywania danych, w tym kategorie 
danych osobowych, rodzaj przetwarzania i 
jego cele, typy podmiotów danych oraz 
nazwę państwa trzeciego lub państw 
trzecich:

b) operację lub zestaw operacji 
przekazywania danych, w tym kategorie 
danych osobowych, rodzaj przetwarzania i 
jego cele, typy podmiotów danych oraz we 
właściwych przypadkach nazwę państwa 
trzeciego lub państw trzecich:
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Or. en

Poprawka 2481
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przyjęcia przez administratora lub 
podmiot przetwarzający mających siedzibę 
na terytorium państwa członkowskiego
odpowiedzialności za naruszenie 
wiążących reguł korporacyjnych przez 
członka grupy przedsiębiorstw 
niemającego siedziby na terytorium Unii; 
administrator lub podmiot przetwarzający 
mogą być zwolnieni z tej 
odpowiedzialności, w całości lub w części, 
jeśli udowodnią, że członek ten nie ponosi 
odpowiedzialności za wydarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody;

f) przyjęcia przez administratora lub 
podmiot przetwarzający odpowiedzialności 
za naruszenie wiążących reguł 
korporacyjnych przez członka grupy 
przedsiębiorstw niemającego siedziby na 
terytorium Unii; administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą być zwolnieni z tej 
odpowiedzialności, w całości lub w części, 
jeśli udowodnią, że członek ten nie ponosi 
odpowiedzialności za wydarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody;

Or. en

Poprawka 2482
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) zadania inspektora ochrony danych 
wyznaczonego zgodnie z art. 35, w tym 
monitorowanie w ramach grupy 
przedsiębiorstw zgodności z wiążącymi 
regułami korporacyjnymi, a także 
monitorowanie szkoleń i rozpatrywania 
skarg;

h) zadania inspektora ochrony danych 
wyznaczonego zgodnie z art. 35, w tym 
monitorowanie w ramach grupy 
przedsiębiorstw zgodności z wiążącymi 
regułami korporacyjnymi;

Or. en
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Poprawka 2483
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Kiedy podmiot przetwarzający pragnie 
przewidzieć odpowiednie gwarancje w 
postaci wiążących reguł korporacyjnych, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 lit. a), 
kwestie, o których mowa w art. 42 ust. 2 
lit. a)-k): 
a) mają zastosowanie jedynie w stopniu, w 
jakim stosuje się je do podmiotu
przetwarzającego i w jakim są istotne dla 
podmiotu danych; oraz
b) mogą zostać sprecyzowane w 
odniesieniu do każdego administratora. 

Or. en

Poprawka 2484
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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osoby, której one dotyczą.

Or. en

Poprawka 2485
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Europejskiej Radzie Ochrony Danych 
powierza się zadanie doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
wiążących reguł korporacyjnych w 
rozumieniu tego artykułu, w szczególności 
jeśli chodzi o kryteria ich zatwierdzania, 
stosowanie ust. 2 lit. b), d) i e) do 
wiążących reguł korporacyjnych, które 
przyjęły podmioty przetwarzające, oraz 
innych niezbędnych wymogów w celu 
zapewnienia ochrony danych osobowych 
osoby, której one dotyczą, zgodnie z 
art. 66.

Or. en

Poprawka 2486
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji drogą 
elektroniczną między administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i organami 
nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych w rozumieniu tego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą 

skreślony
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określoną w art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2487
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji drogą 
elektroniczną między administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i organami 
nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych w rozumieniu tego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 87 ust. 2.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86, w celu określenia 
formatu i procedury wymiany informacji 
drogą elektroniczną między 
administratorami, podmiotami 
przetwarzającymi i organami nadzorczymi 
do celów wiążących reguł korporacyjnych 
w rozumieniu tego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa zastępująca wszystkie akty wykonawcze aktami delegowanymi w celu 
zapewnienia pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego w proces podejmowania decyzji.

Poprawka 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji drogą 
elektroniczną między administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i organami 
nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych w rozumieniu tego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 

4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji między 
administratorami, podmiotami 
przetwarzającymi i organami nadzorczymi 
do celów wiążących reguł korporacyjnych 
w rozumieniu tego artykułu. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
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się zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 87 ust. 2.

procedurą sprawdzającą określoną w art. 
87 ust. 2.

Or. es

Poprawka 2489
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może wskazać format i 
procedury wymiany informacji drogą 
elektroniczną między administratorami, 
podmiotami przetwarzającymi i organami 
nadzorczymi do celów wiążących reguł 
korporacyjnych w rozumieniu tego 
artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą 
określoną w art. 87 ust. 2.

4. Komisja po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Rady Ochrony Danych jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 86 w celu 
określenia formatu i procedury wymiany 
informacji drogą elektroniczną między 
administratorami, podmiotami 
przetwarzającymi i organami nadzorczymi 
do celów wiążących reguł korporacyjnych 
w rozumieniu tego artykułu.

Or. en

Poprawka 2490
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43a
Operacje przekazywania na podstawie 

wiążących reguł korporacyjnych
Postanowienia art. 38b stosuje się 
odpowiednio.

Or. en



AM\929519PL.doc 87/153 PE506.169v02-00

PL

Poprawka 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 43a
Przekazywanie niedozwolone na mocy 

prawa Unii
1. Orzeczenia sądu oraz decyzje organu 
administracyjnego państwa trzeciego 
nakładające na administratora lub 
podmiot przetwarzający wymóg 
ujawnienia danych osobowych są 
uznawane lub wykonywane wyłącznie na 
podstawie traktatu o pomocy wzajemnej 
lub porozumienia międzynarodowego 
obowiązującego pomiędzy wnioskującym 
państwem trzecim i Unią lub państwem 
członkowskim i zgodnie z takim traktatem 
lub porozumieniem.
2. Jeśli orzeczenie sądu lub decyzja 
organu administracyjnego państwa 
trzeciego nakłada na administratora lub 
podmiot przetwarzający wymóg 
ujawnienia danych osobowych, 
administrator lub podmiot przetwarzający 
oraz przedstawiciel administratora, o ile 
został wyznaczony, informują organ 
nadzorczy, bez nieuzasadnionej zwłoki, o 
takim wniosku i muszą uzyskać uprzednie 
zezwolenie na przekazanie od organu 
nadzorczego, zgodnie z art. 34.
3. Organ nadzorczy ocenia zgodność 
wymogu ujawnienia danych z 
rozporządzeniem oraz w szczególności 
konieczność ujawnienia i czy ujawnienie 
jest prawnie wymagane, zgodnie z art. 44 
ust. 1 lit. d) i e) oraz ust. 5.
4. Organ nadzorczy informuje właściwy 
organ krajowy o takim wniosku. 
Administrator lub podmiot przetwarzający 
ponadto informuje podmiot danych o 
takim wniosku oraz o zezwoleniu organu 
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nadzorczego.
5. Komisja może za pomocą aktu 
wykonawczego ustanowić standardowy 
format zgłoszenia przekazywanego 
organowi nadzorczemu, o którym mowa w 
ust. 2, a także informacji dla podmiotu 
danych, o których mowa w ust. 4, jak i 
procedury mające zastosowanie w związku 
z powiadomieniem i informowaniem. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 2492
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwa Inne uzasadnione podstawy 
przekazywania danych za granicę

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2493
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony na mocy art. 

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

41 lub odpowiednich gwarancji na mocy 
art. 42, operacja lub zestaw operacji 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić w 
stopniu, w jakim przetwarzanie nie jest 
masowe, powtarzalne ani strukturalne,
wyłącznie pod warunkiem, że:

Or. en

Poprawka 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2495
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W braku decyzji stwierdzającej 
odpowiedni poziom ochrony na mocy art. 
41 lub odpowiednich gwarancji na mocy 
art. 42 oraz bez uszczerbku dla art. 6, 14, 
15, 16 i 17, operacja lub zestaw operacji 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej może nastąpić wyłącznie 
pod warunkiem, że:

Or. en
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Poprawka 2497
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiot danych wyraził zgodę na 
proponowane przekazanie, po uzyskaniu 
informacji o zagrożeniach związanych z 
takim przekazaniem ze względu na brak 
decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony oraz odpowiednich gwarancji; lub

a) podmiot danych wyraził zgodę na 
proponowane przekazanie, po uzyskaniu 
informacji o zagrożeniach związanych z 
takim przekazaniem ze względu na brak 
decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom 
ochrony oraz odpowiednich gwarancji; 
oraz

Or. en

Poprawka 2498
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przekazanie jest niezbędne ze względu 
na istotny interes publiczny; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przekazanie jest niezbędne do ustalania, 
realizacji lub ochrony roszczeń prawnych;

e) przekazanie jest niezbędne do ustalania, 
realizacji lub ochrony roszczeń prawnych 
lub administracyjnych;

Or. es
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Poprawka 2500
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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osobowych.

Or. en

Poprawka 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 2503
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) przekazanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, których nie można 
uznać za częste lub masowe i jeżeli 
administrator lub podmiot przetwarzający 
ocenili wszystkie okoliczności 
towarzyszące operacji przekazywania 

skreślona
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danych lub operacjom przekazywania 
danych i na podstawie tej oceny w razie 
potrzeby przewidzieli odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Sam słuszny interes jest niewystarczającym uzasadnieniem dla jakiegokolwiek przekazania 
danych osobowych. Konieczna jest solidniejsza podstawa prawna, taka jak ta przewidziana w 
przypadku pozostałych sekcji art. 44.

Poprawka 2504
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2505
Louis Michel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2506
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

h) przetwarzanie jest konieczne dla potrzeb 
wynikających ze słusznych interesów 
administratora i jeżeli administrator w razie 
potrzeby przewidział odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych.

Or. en
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Uzasadnienie

„Przekazanie” jest zdezaktualizowanym pojęciem. Istotną kwestią jest jakość gwarancji.

Poprawka 2507
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) przekazanie jest konieczne dla celów 
wynikających ze słusznych interesów 
podmiotu danych, szczególnie kiedy jest 
ono wymagane lub konieczne do wjazdu 
na terytorium państwa trzeciego.

Or. en

Poprawka 2508
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) dane osobowe zostały 
zanonimizowane;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uzasadnione odstępstwo.

Poprawka 2509
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h a (nowa)



AM\929519PL.doc 97/153 PE506.169v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) w przypadku gdy nie jest zapewniony 
odpowiedni poziom ochrony danych 
zgodnie z art. 41 lub 42, operacja lub 
zestaw operacji przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego, 
organizacji międzynarodowej lub organu 
jest dopuszczalny wyłącznie, jeżeli 
przekazanie jest konieczne do wypełnienia 
obowiązku prawnego lub pozwolenia, 
wymogu ostrożnościowego lub innego 
przepisu prawnego, któremu podlega 
administrator.

Or. de

Poprawka 2510
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera h b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) dane osobowe zostały opatrzone 
pseudonimem, klucz i dane 
przechowywane są osobno, a klauzule 
umowne zabraniają administratorowi 
dostępu do klucza.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uzasadnione odstępstwo.

Poprawka 2511
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Ustęp 1 lit. b), c) i h) nie ma 
zastosowania do działalności prowadzonej 
przez organy publiczne w ramach 
wykonywania ich uprawnień publicznych 
lub inny organ, któremu powierzono misję 
w interesie publicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno uwzględniać również przypadki, w których odpowiedzialność 
świadczenia usług publicznych została powierzona organizacjom prywatnym. Należy przyjąć 
jednolite podejście do świadczenia usług publicznych niezależnie od tego, czy organ 
świadczący usługę jest organem lub podmiotem publicznym czy prywatną organizacją 
związaną umową.

Poprawka 2514
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

do działalności prowadzonej przez organy 
publiczne w ramach wykonywania ich 
uprawnień publicznych.

Or. en

Poprawka 2516
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2517
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2518
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Interes publiczny może być również wyrażany w konwencjach międzynarodowych, nawet w 
przypadku braku konkretnych krajowych lub unijnych uregulowań prawnych.  Konwencje 
takie muszą nadal przestrzegać istoty prawa do ochrony danych osobowych oraz być 
proporcjonalne do wyznaczonego, zgodnego z prawem celu.  Ponadto każdy przypadek 
przetwarzania danych osobowych na tej podstawie musi być oczywiście również zgodny ze 
wszystkimi pozostałymi aspektami rozporządzenia.

Poprawka 2519
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Powód doprecyzowania: Pomimo uznania w motywie 87, że przesyłanie danych za granicę 
między organami regulacyjnymi jest uzasadnione dla celów ochrony „istotnego interesu 
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publicznego”, art. 45 ust. 5 definiuje to pojęcie wyłącznie w odniesieniu do prawa Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.  Należy wyjaśnić, że w zakres „istotnego interesu 
publicznego” wchodzą również porozumienia międzynarodowe, w oparciu o które 
zagraniczne organy regulacyjne obecnie dokonują przekazania danych.

Poprawka 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2521
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

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

6. Administrator lub podmiot 
przetwarzający włączają dokumentację 
dotyczącą oceny, a także istnienia 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h) tego artykułu do
dokumentacji, o której mowa w art. 28 i
otrzymują uprzednią zgodę na 
przekazanie od organu nadzorczego.

Or. en

Poprawka 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
znaczenia „istotnego interesu 
publicznego” w rozumieniu ust. 1 lit. d), a 
także kryteriów i wymogów dotyczących 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h).

skreślony

Or. es

Poprawka 2526
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 

skreślony
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znaczenia „istotnego interesu 
publicznego” w rozumieniu ust. 1 lit. d), a 
także kryteriów i wymogów dotyczących 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h).

Or. en

Poprawka 2527
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
znaczenia „istotnego interesu 
publicznego” w rozumieniu ust. 1 lit. d), a 
także kryteriów i wymogów dotyczących 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h).

skreślony

Or. en

Poprawka 2528
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
znaczenia „istotnego interesu publicznego” 
w rozumieniu ust. 1 lit. d), a także 
kryteriów i wymogów dotyczących 
odpowiednich gwarancji, o których mowa 
w ust. 1 lit. h).

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu doprecyzowania 
znaczenia „istotnego interesu publicznego”
w rozumieniu ust. 1 lit. d).
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Or. en

Poprawka 2529
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Ujawnienia, na które nie zezwala prawo 

Unii
1. Bez uszczerbku dla układów o pomocy 
wzajemnej lub będących w mocy 
międzynarodowych porozumień między 
wnioskującym państwem trzecim a Unią 
lub państwem członkowskim nie uznaje 
się orzeczeń sądów lub trybunałów ani 
decyzji organów administracyjnych 
państwa trzeciego wymagających od 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dane ujawnienia danych 
osobowych ani orzeczenia takie bądź 
decyzje nie są w żaden sposób 
egzekwowalne.
2. Gdy orzeczenie sądu lub trybunału lub 
decyzja organu administracyjnego 
państwa trzeciego nakłada na 
administratora lub podmiot 
przetwarzający wymóg ujawnienia danych 
osobowych, administrator lub podmiot 
przetwarzający oraz przedstawiciel 
administratora, o ile został wyznaczony, 
informują właściwy organ nadzorczy, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, o takim wniosku i 
muszą otrzymać uprzednie zezwolenie na 
przekazanie od organu nadzorczego.
3. Organ nadzorczy ocenia zgodność 
wymogu ujawnienia danych z 
rozporządzeniem oraz w szczególności czy 
ujawnienie jest konieczne i prawnie 
wymagane, zgodnie z art. 44 ust. 1 lit. d) i 
e) oraz ust. 5.
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4. Organ nadzorczy informuje właściwy 
organ krajowy o takim wniosku. 
Administrator lub podmiot przetwarzający 
ponadto informuje podmiot danych o 
takim wniosku oraz o zezwoleniu organu 
nadzorczego.
5. Komisja może ustanowić standardowy 
format zgłoszenia przekazywanego 
organowi nadzorczemu, o którym mowa w 
ust. 2, a także informacji dla podmiotu 
danych, o których mowa w ust. 4, jak i 
procedury mające zastosowanie w związku 
z powiadomieniem i informowaniem. Te 
akty wykonawcze są przyjmowane zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 87 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka ponownie wprowadza przepisy zawarte w art. 42 projektu KE, 
ponieważ przepisy te pozwoliłyby na zapewnienie lepszej ochrony przed eksterytorialnym 
stosowaniem przepisów państw trzecich.

Poprawka 2530
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Ujawnienia, na które nie zezwala prawo 

Unii
1. Bez uszczerbku dla układów o pomocy 
wzajemnej lub będących w mocy 
międzynarodowych porozumień między 
wnioskującym państwem trzecim a Unią 
lub państwem członkowskim nie uznaje 
się orzeczeń sądów lub trybunałów ani 
decyzji organów administracyjnych 
państwa trzeciego wymagających od 
administratora lub podmiotu 
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przetwarzającego dane ujawnienia danych 
osobowych ani orzeczenia takie bądź 
decyzje nie są w żaden sposób 
egzekwowalne. 
2. Gdy orzeczenie sądu lub trybunału lub 
decyzja organu administracyjnego 
państwa trzeciego nakłada na 
administratora lub podmiot 
przetwarzający wymóg ujawnienia danych 
osobowych, administrator lub podmiot 
przetwarzający oraz przedstawiciel 
administratora, o ile został wyznaczony, 
informują właściwy organ nadzorczy, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, o takim wniosku i 
muszą otrzymać uprzednie zezwolenie na 
przekazanie od organu nadzorczego.
3. Organ nadzorczy ocenia zgodność 
wymogu ujawnienia danych z 
rozporządzeniem oraz w szczególności 
konieczność ujawnienia i czy ujawnienie 
jest prawnie wymagane, zgodnie z art. 44 
ust. 1 lit. d) i e) oraz ust. 5.
4. Organ nadzorczy informuje właściwy 
organ krajowy o takim wniosku. 
Administrator lub podmiot przetwarzający 
ponadto informuje podmiot danych o 
takim wniosku oraz o zezwoleniu organu 
nadzorczego. 
5. Komisja może ustanowić standardowy 
format zgłoszenia przekazywanego 
organowi nadzorczemu, o którym mowa w 
ust. 2, a także informacji dla podmiotu 
danych, o których mowa w ust. 4, jak i 
procedury mające zastosowanie w związku 
z powiadomieniem i informowaniem. Te 
środki egzekucyjne są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 87 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2531
Sophia in ‘t Veld
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 44a
Przekazanie podmiotom świadczącym 

usługi w chmurze obliczeniowej 
podlegającym jurysdykcji państw trzecich
Przekazanie danych osobowych 
podmiotom świadczącym usługi w 
chmurze obliczeniowej podlegającym 
jurysdykcji państw trzecich jest 
zabronione, chyba że:
a) ma zastosowanie jedna z podstaw 
prawnych przekazania danych osobowych 
do państw trzecich wymienionych w tym 
rozdziale; oraz
b) podmiot danych udzielił zgody; oraz
c) zgoda została udzielona przez podmiot 
danych po ostrzeżeniu go przy użyciu 
jasnego i jednoznacznego języka oraz przy 
zastosowaniu odrębnego i wyraźnie 
widocznego odniesienia do:
(i) istnieje możliwość wykorzystania 
danych osobowych do celów gromadzenia 
informacji wywiadowczych i nadzoru 
przez organy kraju trzeciego; oraz
(ii) istnieje zagrożenie, że pomimo iż 
przekazania dokonuje się w oparciu o 
podstawę prawną, nie zostanie 
zapewniona ochrona danych osobowych i 
praw podstawowych, gwarantowana przez 
prawo Unii i państwa członkowskiego. 

Or. en

Poprawka 2532
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W stosunku do państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych Komisja i 
organy nadzorcze podejmują stosowne 
kroki na rzecz:

1. W stosunku do państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych Komisja i 
organy nadzorcze we współpracy z 
komitetem, o którym mowa w Konwencji 
nr 108 Rady Europy, podejmują stosowne 
kroki na rzecz:

Or. fr

Poprawka 2533
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowania skutecznych mechanizmów 
współpracy międzynarodowej, by ułatwić 
egzekwowanie przepisów służących 
ochronie danych osobowych;

a) opracowania skutecznych mechanizmów 
współpracy międzynarodowej, by 
zapewnić egzekwowanie przepisów 
służących ochronie danych osobowych;

Or. en

Poprawka 2534
Sophia in ‘t Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wyjaśnienia i rozwiązania konfliktów 
jurysdykcji z państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1, Komisja podejmie 
odpowiednie kroki, by poprawić 
współpracę z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 41 ust. 3.

2. Do celów przewidzianych w ust. 1 lit. a) 
i b) organy nadzorcze mogą wymieniać się 
informacjami i współpracować w ramach 
działań związanych z wykonywaniem 
swoich zadań i ochroną praw 
regulowanych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. es

Poprawka 2536
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1, Komisja podejmie 
odpowiednie kroki, by poprawić 
współpracę z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 41 ust. 3.

2. Do celów ust. 1, Komisja we współpracy 
z komitetem, o którym mowa w Konwencji 
nr 108 Rady Europy, podejmie 
odpowiednie kroki, by poprawić 
współpracę z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 41 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma związek z poprawką do poprzedniego ustępu.

Poprawka 2537
Csaba Sógor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45a
Komisja co dwa lata przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat stosowania 
artykułów 40–45, rozpoczynając cztery 
lata od daty określonej w art. 91 ust. 1 
[daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. W tym celu Komisja 
może zwrócić się do państw członkowskich 
oraz organów nadzorczych z wnioskiem 
o przekazanie informacji; informacji 
takich należy dostarczyć natychmiast. 
Sprawozdania są publikowane.

Or. hu

Uzasadnienie

Spójność z innymi wymogami dotyczącymi sprawozdawczości.

Poprawka 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45a
Współpraca może się odbywać pod 
warunkiem, że:
a) właściwe organy państw trzecich 
posiadają uprawnienia w zakresie 
ochrony danych osobowych w 
dziedzinach, w których są kompetentne 
zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem;
b) danymi właściwe władze zawarły 
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umowy robocze oparte na wzajemności;
c) przekazanie danych osobowych do 
państwa trzeciego jest zgodne z przepisami 
rozdziału V niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 2539
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45 a
Sprawozdanie Komisji

Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat stosowania artykułów 40-45 w 
regularnych odstępach czasu, 
rozpoczynając nie później niż cztery lata 
od daty określonej w art. 91 ust. 1 [daty 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia]. W tym celu Komisja 
zwraca się do państw członkowskich, 
organów nadzorczych i komitetu, o 
którym mowa w Konwencji nr 108 Rady 
Europy o informacje, które są dostarczane 
bez nieuzasadnionej zwłoki. Sprawozdanie 
jest udostępniane publicznie.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi uzupełnienie poprawki 263 zgłoszonej przez sprawozdawcę.

Poprawka 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45b
Umowy robocze, o których mowa w ust. 3 
lit. d), gwarantują, że:
a) właściwe organy uzasadnią przedmiot 
wniosku o współpracę;
b) osoby obecnie lub wcześniej 
zatrudnione przez właściwe władze 
państwa trzeciego, które otrzymują te 
informacje, są zobowiązane do 
zachowania tajemnicy zawodowej;
c) właściwe organy państwa trzeciego 
mogą wykorzystywać wyniki współpracy 
wyłącznie do wykonywania zadań 
związanych z ochroną danych osobowych;
d) jeżeli właściwy organ państwa trzeciego 
zamierza przekazać stronie trzeciej 
informacje otrzymane w ramach 
współpracy, musi uzyskać uprzednią, 
szczegółową i pisemną zgodę organu, 
który tych informacji dostarczył, chyba że 
przekazanie informacji jest wymagane na 
mocy prawa danego państwa trzeciego lub 
nakazane przez organ sądowy i stanowi 
środek konieczny do ochrony 
odpowiednich interesów publicznych 
dotyczących:
(i) zapobieganiu przestępstwom, 
prowadzeniu dochodzeń w ich sprawie i 
ich ściganiu;
(ii) funkcji nadzorczych, kontrolnych i 
regulacyjnych związanych, nawet 
sporadycznie, z wykonywaniem 
obowiązków publicznych w ramach 
umowy.
W takim przypadku informuje się 
uprzednio organ, który dostarczył 
informacje.
e) przyjmowane są środki ochronne, 
rozwiązania techniczne i organizacyjne 
mające na celu ochronę danych 
osobowych przed przypadkowym lub 
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niedozwolonym zniszczeniem, 
przypadkową utratą, niedozwolonym 
ujawnieniem, niedozwoloną zmianą lub 
niedozwolonym dostępem do nich albo 
przed wszelkimi innymi niedozwolonymi 
formami przetwarzania danych 
osobowych;
f) wniosek właściwych władz państwa 
trzeciego o współpracę należy odrzucić, 
jeżeli:
(i) może wpłynąć negatywnie na 
suwerenność, bezpieczeństwo lub 
porządek publiczny Wspólnoty lub 
państwa członkowskiego, do którego 
skierowano wniosek; lub
(ii) przed organami państwa 
członkowskiego, do którego skierowano 
wniosek, wszczęto już postępowanie 
sądowe w odniesieniu do tych samych 
działań i przeciwko tym samym osobom.

Or. es

Poprawka 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45c
Państwa członkowskie informują Komisję 
o umowach roboczych, o których mowa w 
ust. 3 i 4.

Or. es

Poprawka 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 45d
Do celów ust. 1 Komisja podejmuje 
odpowiednie działania, aby poprawić 
pobudzać stosunki z państwami trzecimi 
lub organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 41 ust. 3.

Or. es

Poprawka 2543
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.
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Poprawka 2544
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każdy organ nadzorczy jest 
uprawniony do nakładania sankcji za 
naruszenia przepisów prawa 
administracyjnego. Organy nadzorcze 
mogą nakładać sankcje jedynie na 
administratorów lub podmioty 
przetwarzające, których główna siedziba 
znajduje się w tym samym państwie 
członkowskim, lub – w ramach 
koordynacji z art. 56 i 57 – jeżeli organ 
nadzorczy siedziby głównej nie podejmie 
działań.

Or. en

Poprawka 2545
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania 
obowiązków i powierzonych mu 
uprawnień.

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania 
obowiązków i powierzonych mu 
uprawnień, niezależnie od uzgodnień 
dotyczących współpracy i spójności 
związanych z rozdziałem VII.

Or. en

Poprawka 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania 
obowiązków i powierzonych mu
uprawnień.

1. Organy nadzorcze działają w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania
powierzonych im obowiązków i 
uprawnień.

Or. es

Poprawka 2547
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania 
obowiązków i powierzonych mu 
uprawnień.

1. Organ nadzorczy działa w sposób w 
pełni niezależny podczas wykonywania 
obowiązków i powierzonych mu 
uprawnień, niezależnie od uzgodnień 
dotyczących współpracy i spójności 
związanych z rozdziałem VII niniejszego 
rozporządzenia i w ramach ograniczeń 
prawnych i administracyjnych własnego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta częściowo z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie organu nadzorczego
podczas wykonywania swoich 
obowiązków nie zwracają się do nikogo o 
instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują.

2. Członkowie organów nadzorczych
podczas wykonywania swoich 
obowiązków nie zwracają się do nikogo o 
instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują.

Or. es

Poprawka 2549
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie organu nadzorczego 
podczas wykonywania swoich 
obowiązków nie zwracają się do nikogo o 
instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują.

2. Członkowie organu nadzorczego 
podczas wykonywania swoich 
obowiązków nie zwracają się do nikogo o 
instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmują 
oraz zachowują pełną niezależność i 
bezstronność.

Or. en

Poprawka 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Członkowie organu nadzorczego
powstrzymują się od wszelkich czynności 
niezgodnych ze swoimi obowiązkami i 
podczas swojej kadencji nie podejmują 
żadnej funkcji, zarobkowej lub 
niezarobkowej, stojącej w sprzeczności z 
tymi obowiązkami.

3. Członkowie organów nadzorczych
powstrzymują się od wszelkich czynności 
niezgodnych ze swoimi obowiązkami i 
podczas swojej kadencji nie podejmują 
żadnej funkcji, zarobkowej lub 
niezarobkowej, stojącej w sprzeczności z 
tymi obowiązkami.
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Or. es

Poprawka 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członkowie organu nadzorczego po 
zakończeniu swojej kadencji postępują w 
sposób uczciwy i ostrożny w odniesieniu 
do obejmowania stanowisk i przyjmowania 
korzyści.

4. Członkowie organów nadzorczych po 
zakończeniu swojej kadencji postępują w 
sposób uczciwy i ostrożny w odniesieniu 
do obejmowania stanowisk i przyjmowania 
korzyści.

Or. es

Poprawka 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy został wyposażony w 
odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i 
finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę 
niezbędne do skutecznego wykonywania 
swoich obowiązków i uprawnień, w tym do 
ich wykonywania w kontekście wzajemnej 
pomocy, współpracy i uczestnictwa w 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

5. Każde państwo członkowskie, zgodnie z 
wewnętrznym podziałem właściwości,
zapewnia, by organy nadzorcze zostały 
wyposażone w odpowiednie zasoby 
ludzkie, techniczne i finansowe, 
pomieszczenia i infrastrukturę niezbędne 
do skutecznego wykonywania swoich 
obowiązków i uprawnień, w tym do ich 
wykonywania w kontekście wzajemnej 
pomocy, współpracy i uczestnictwa w 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. es

Poprawka 2553
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy został wyposażony w 
odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i 
finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę 
niezbędne do skutecznego wykonywania 
swoich obowiązków i uprawnień, w tym do 
ich wykonywania w kontekście wzajemnej 
pomocy, współpracy i uczestnictwa w 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

5. Każde państwo członkowskie zapewnia, 
by organ nadzorczy został wyposażony w 
odpowiednie zasoby ludzkie, techniczne i 
finansowe, pomieszczenia i infrastrukturę 
niezbędne do skutecznego wykonywania 
swoich obowiązków i uprawnień, w tym do 
ich wykonywania w kontekście wzajemnej 
pomocy, współpracy i uczestnictwa w 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych. 
Państwa członkowskie zapewniają, by 
organy nadzorcze posiadały przynajmniej 
jednego członka na 200 tys. obywateli lub 
100 członków; w zależności od tego, która 
z tych ilości jest mniejsza.  Przynajmniej 
jeden członek na pięciu musi posiadać 
wykształcenie prawnicze.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie poziom ochrony danych jest bardzo różny w poszczególnych państwach 
członkowskich, nie tylko z powodu różnych przepisów krajowych, ale również z powodu 
dużych różnic w zakresie zasobów, możliwości i personelu krajowych organów 
odpowiedzialnych za kontrolę danych. Obecny wniosek opiera się na bardzo niejasnych 
wytycznych starej dyrektywy, które okazały się nieskuteczne. Poprawka gwarantuje minimalne 
standardy, które powinny umożliwić szybsze i wysokiej jakości procedury.

Poprawka 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Każde państwo członkowskie zapewnia,
zgodnie z wewnętrznym podziałem 
właściwości, by organy nadzorcze 
dysponowały własnym personelem 
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powoływanym przez dyrektora organu 
nadzorczego i podlegającym jego 
kierownictwu.

Or. es

Poprawka 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, by
organ nadzorczy podlegał kontroli 
finansowej, która nie narusza jego
niezależności. Państwa członkowskie
dopilnują, by organy nadzorcze 
dysponowały odrębnymi budżetami 
rocznymi. Budżety są podawane do 
wiadomości publicznej.

7. Państwa członkowskie zapewniają,
zgodnie z wewnętrznym podziałem 
właściwości, by organy nadzorcze 
podlegały kontroli finansowej, która nie 
narusza ich niezależności. Państwa 
członkowskie dopilnowują, zgodnie z 
wewnętrznym podziałem właściwości, by 
organy nadzorcze dysponowały odrębnymi 
budżetami rocznymi. Budżety są podawane 
do wiadomości publicznej.

Or. es

Poprawka 2556
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego byli 
wybierani albo przez parlament, albo – po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
parlamentem – przez rząd danego państwa 
członkowskiego, i dbają o zachowanie jak 
najmniejszego wpływu politycznego; 
należy także uregulować wymagane 
kwalifikacje, brak konfliktu interesów 
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oraz stanowiska członków.

Or. hu

Uzasadnienie

Spójność z 

Poprawka 2557
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2558
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego byli 
wybierani albo przez parlament, albo przez 
rząd po przeprowadzeniu konsultacji z 
parlamentem, albo przez najwyższy organ 
sądowy danego państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W przynajmniej jednym państwie członkowskim członkowie komisji ochrony danych są 
wybierani przez Sąd Najwyższy.
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Poprawka 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie organu nadzorczego lub 
organów nadzorczych byli mianowani
albo przez parlamenty, albo przez organy 
władzy wykonawczej.

Or. es

Poprawka 2560
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie upływu kadencji, rezygnacji lub
przymusowego pozbawienia funkcji 
członek organu przestaje pełnić swoje 

3. W razie upływu kadencji, niezdolności 
do pełnienia funkcji, niepołączalności 
stanowisk, rezygnacji, przymusowego 
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obowiązki zgodnie z art. 5. pozbawienia funkcji, skazania 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne lub obowiązkowego przejścia na 
emeryturę członek organu przestaje pełnić 
swoje obowiązki.

Or. es

Poprawka 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członek może być odwołany lub 
pozbawiony praw do emerytury lub 
innych alternatywnych świadczeń przez
właściwy sąd krajowy, jeżeli nie spełnia 
już warunków wymaganych do 
wykonywania obowiązków lub dopuścił 
się poważnego uchybienia.

4. Członek może być odwołany lub 
pozbawiony stanowiska przez organ, który 
go mianował, jeżeli nie spełnia już 
warunków wymaganych do wykonywania 
obowiązków lub dopuścił się poważnego 
uchybienia obowiązkom związanym z jego 
funkcją.

Or. es

Poprawka 2563
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Członek może być odwołany lub 
pozbawiony praw do emerytury lub innych 
alternatywnych świadczeń przez właściwy 
sąd krajowy, jeżeli nie spełnia już 
warunków wymaganych do wykonywania 
obowiązków lub dopuścił się poważnego 
uchybienia.

4. Członek może być odwołany jeżeli
przestał spełniać warunki wymagane do 
wykonywania obowiązków członka 
organu nadzorczego.

Or. en
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Poprawka 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i statusu organu 
nadzorczego;

a) ustanowienia i statusu organu 
nadzorczego lub organów nadzorczych;

Or. es

Poprawka 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kwalifikacji, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do pełnienia 
obowiązków członka organu nadzorczego;

b) kwalifikacji, doświadczenia i 
umiejętności wymaganych do pełnienia 
obowiązków członka organów 
nadzorczych;

Or. es

Poprawka 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) regulacji i procedur w zakresie 
wyznaczania członków organu 
nadzorczego, jak również regulacji 
odnoszących się do działań lub funkcji 
niedających się pogodzić z pełnionymi 
obowiązkami;

c) regulacji i procedur w zakresie 
wyznaczania członków organów 
nadzorczych, jak również regulacji 
odnoszących się do działań lub funkcji 
niedających się pogodzić z pełnionymi 
obowiązkami;
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Or. es

Poprawka 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) okresu kadencji członków organu 
nadzorczego, która nie trwa krócej niż 
cztery lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, która może trwać krócej, 
w przypadku gdy jest to niezbędne, aby 
chronić niezależność organu nadzorczego
poprzez rozłożoną w czasie procedurę 
wyboru;

d) okresu kadencji członków organów 
nadzorczych, która nie trwa krócej niż 
cztery lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, która może trwać krócej, 
w przypadku gdy jest to niezbędne, aby 
chronić niezależność organów 
nadzorczych poprzez rozłożoną w czasie 
procedurę wyboru;

Or. es

Poprawka 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) określenia, czy członkowie organu 
nadzorczego mogą być ponownie 
wyznaczeni;

e) określenia, czy członkowie organów 
nadzorczych mogą być ponownie 
wyznaczeni;

Or. es

Poprawka 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 – litera f



PE506.169v02-00 128/153 AM\929519PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przepisów i wspólnych warunków 
pełnienia obowiązków przez członków i 
personel organu nadzorczego;

f) przepisów i wspólnych warunków 
pełnienia obowiązków przez członków i 
personel organów nadzorczych;

Or. es

Poprawka 2570
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. O ile w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia istnieją 
właściwe zawodowe organy nadzorcze dla 
osób podlegających prawu tajemnicy 
zawodowej lub tajemnicy służbowej, 
organy te mogą ustanowić organ 
nadzorczy w odniesieniu do przetwarzania 
danych przez osoby, nad którymi sprawują 
kontrolę zawodową.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku osób, które podlegają prawu tajemnicy zawodowej i tajemnicy służbowej 
regulowanemu przez państwo, ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy w ramach 
wykonywania swojego zawodu lub wszelkim innym obowiązkom nieujawniania takich danych, 
powinny miec zastosowanie odrębne przepisy.

Poprawka 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia istnieją 
właściwe zawodowe organy nadzorcze dla 
osób podlegających prawu tajemnicy 
zawodowej lub tajemnicy służbowej, 
organy te mogą utworzyć organ nadzorczy
odpowiedzialny za przetwarzanie danych 
przez osoby, nad którymi sprawują 
kontrolę zawodową.

Or. en

Poprawka 2572
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
Zasady i procedury, zgodnie z którymi 
organy nadzorcze pełnią swoje obowiązki i 
wykonują swoje uprawnienia w stosunku 
do podmiotów danych, administratorów i 
podmiotów przetwarzających, są zgodne z 
art. 6 EKPC.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wiele państw członkowskich nie posiada pisemnych lub wystarczająco 
udokumentowanych procedur.  W niektórych państwach członkowskich obowiązują 
procedury, które potencjalnie naruszają art. 6 EKPC („prawo do rzetelnego procesu 
sadowego”).  Powoduje to niepewność prawną i umożliwia arbitralne podejmowanie decyzji, 
które może mieć szkodliwy wpływ na podmioty danych, administratorów i podmioty 
przetwarzające.  Szczególnie organy niezależne, nieponoszące politycznej odpowiedzialności, 
na ogół podlegają ścisłym przepisom proceduralnym.
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Poprawka 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 49a
Kontrola zawodowa osób objętych 

obowiązkiem zachowania tajemnicy 
zawodowej

Jeżeli w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia istnieją 
jednostki odpowiedzialne za kontrolę 
zawodową osób objętych obowiązkiem 
zachowania tajemnicy zawodowej, 
jednostki te mogą utworzyć organ 
nadzorczy.

Or. en

Poprawka 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie i personel organu 
nadzorczego, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych.

Członkowie i personel organów 
nadzorczych, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych.

Or. es

Poprawka 2575
Frank Engel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie i personel organu 
nadzorczego, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych.

Członkowie i personel organu 
nadzorczego, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, są zobowiązani do
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji zgodnych z przepisami i 
praktyką krajową, które uzyskali w toku 
wykonywania swoich obowiązków 
służbowych.

Or. en

Poprawka 2576
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Członkowie i personel organu 
nadzorczego, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych.

Członkowie i personel organu 
nadzorczego, podczas kadencji i po jej 
zakończeniu, podlegają obowiązkowi 
zachowania tajemnicy służbowej w 
odniesieniu do wszelkich poufnych 
informacji, które uzyskali w toku 
wykonywania obowiązków służbowych, 
oraz do wykonywania swoich obowiązków 
w sposób niezależny i przejrzysty, zgodnie 
z rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 2577
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każda osoba, która podaje do wiadomości 
organu nadzorczego fakty dotyczące 
przetwarzania danych osobowych jest 
zwolniona z ewentualnego obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej; osoba 
ta jest chroniona przed wszelkim 
ściganiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie powinien uniemożliwiać osobom mającym 
do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych ujawniania właściwym organom 
nadzorczym przypadków postępowania niezgodnego z prawem w zakresie przetwarzania 
danych, a osoby takie powinny być chronione przed ewentualnym ściganiem. 

Poprawka 2578
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy wykonuje, na 
terytorium własnego państwa 
członkowskiego, uprawnienia nadane mu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1. Każdy organ nadzorczy wykonuje, na 
terytorium własnego państwa 
członkowskiego, uprawnienia nadane mu 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Przetwarzanie danych przez organ 
publiczny jest nadzorowane jedynie przez
organ nadzorczy tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 2579
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2580
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający wyznaczyli 
główną siedzibę zgodnie z art. 22 a, organ 
nadzorczy głównej siedziby administratora 
lub podmiotu przetwarzającego jest
wyłącznie odpowiedzialny za nadzór nad
wszelką działalnością administratora lub 
podmiotu przetwarzającego we wszystkich 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla przepisów rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający prowadzą 
działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, organ nadzorczy głównej 
siedziby administratora lub podmiotu 
przetwarzającego jest odpowiedzialny za 

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

nadzór nad działalnością administratora lub 
podmiotu przetwarzającego we wszystkich 
państwach członkowskich, z wyjątkiem 
kwestii dotyczących decyzji 
podejmowanych w odpowiedzi na skargi, 
o których mowa w art. 73, w przypadku 
których koordynuje działania danych 
organów nadzorczych, bez uszczerbku dla 
przepisów rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 2583
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy rozporządzenie 
stosuje się zgodnie z art. 3 ust. 1, 
właściwym organem nadzorczym jest 
organ nadzorczy państwa członkowskiego 
lub terytorium, gdzie znajduje się główna 
siedziba administratora lub podmiotu 
przetwarzającego podlegającego 
rozporządzeniu. Spory powinny być 
rozwiązywane zgodnie z mechanizmem 
zgodności określonym w art. 58 i bez 
uszczerbku dla innych przepisów 
rozdziału VII niniejszego rozporządzenia. 
Przepis ten ma zastosowanie również do 
jednostek prawnych grupy 
przedsiębiorstw, w przypadku gdy 
przedsiębiorstwa te są zlokalizowane w
więcej niż jednym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta częściowo z opinii komisji ITRE.
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Poprawka 2584
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający prowadzą 
działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, organ nadzorczy głównej 
siedziby administratora lub podmiotu 
przetwarzającego jest odpowiedzialny za 
nadzór nad działalnością administratora lub 
podmiotu przetwarzającego we wszystkich 
państwach członkowskich, z wyjątkiem 
kwestii dotyczących decyzji 
podejmowanych w odpowiedzi na skargi, 
o których mowa w art. 73, w przypadku 
których koordynuje działania danych 
organów nadzorczych, bez uszczerbku dla 
przepisów rozdziału VII niniejszego 
rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się wprowadzić mechanizm podejmowania decyzji przez organy nadzorcze we 
wszystkich kwestiach związanych ze skargami obywateli danego państwa członkowskiego. W 
razie potrzeby można będzie zastosować działania koordynowane przez główny organ, przy 
czym rozbieżności rozwiązywać będzie Europejska Rada Ochrony Danych. Chodzi o 
umożliwienie praktycznego zastosowania systemu w przypadkach zainicjowanych skargą 
złożoną przez podmiot danych.

Poprawka 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2586
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się w kontekście 
działalności administratora lub podmiotu 
przetwarzającego ustanowionych na 
terytorium Unii, a administrator lub 
podmiot przetwarzający prowadzą 
działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, organ nadzorczy w 
porozumieniu z Europejską Radą 
Ochrony Danych decyduje, który organ 
będzie pełnił nadzór nad działalnością
administratorów i podmiotów 
przetwarzających we wszystkich 
państwach członkowskich, bez uszczerbku 
dla przepisów rozdziału VII niniejszego 



PE506.169v02-00 138/153 AM\929519PL.doc

PL

rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2587
Monika Hohlmeier

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy artykuł ma zastosowanie 
wyłącznie, kiedy i o ile przetwarzanie 
danych osobowych odbywa się w spójny 
sposób w państwach członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Przewidziana w art. 51 koncentracja uprawnień wymaga wyjaśnienia, że ma ona 
zastosowanie wyłącznie w przypadku spójnego przetwarzania danych.

Poprawka 2588
Frank Engel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W sytuacjach, o których mowa w art. 3 
ust. 2 i w których administrator wyznaczył 
przedstawiciela w Unii Europejskiej 
zgodnie z art. 25, organ nadzorczy 
siedziby przedstawiciela jest wyłącznie 
odpowiedzialny za nadzór nad wszelką 
działalnością administratora lub 
działalnością przeprowadzaną w jego 
imieniu we wszystkich państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2590
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2592
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2593
Kinga Gál



AM\929519PL.doc 141/153 PE506.169v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych.

skreślony

Or. hu

Poprawka 2594
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych.

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji, które zostały 
przydzielone sądom do niezależnego 
wykonania. To samo obowiązuje, jeżeli 
operacje przetwarzania zostały nakazane, 
zatwierdzone lub uznane za dopuszczalne 
w ramach niezawisłości sądowej.

Or. de

Uzasadnienie

Odstępstwo przewidziane w art. 51 ust. 3 wniosku dotyczącego rozporządzenia powinno 
uwzględniać niezawisłość sądów. W związku z tym musi ono obowiązywać wszędzie tam, 
gdzie sądy pracują niezależnie pod względem merytorycznym. Odnosi się to nie tylko do 
zasadniczego obszaru działalności sądowniczej, lecz również do obszarów, w których sądom 
przekazano zadania z naciskiem na niezależność ich wykonania.

Poprawka 2595
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 

3. Organ nadzorczy może mieć
właściwości do nadzorowania operacji 
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dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych.

przetwarzania dokonywanych przez sądy w 
toku wykonywania przez nie funkcji 
sądowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją nr 108 i jej Protokołem dodatkowym dotyczącym wymogu niezależnego 
nadzoru, organy nadzorcze mogą być właściwe do nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy.  Brak możliwości wykonywania czynności nadzorczych w tym 
zakresie przez organy nadzorcze jest niezgodny z tradycją kilku państw członkowskich, w 
których działania sądowe, z zastosowaniem pewnych dostosowań, podlegają niezależnemu 
nadzorowi.

Poprawka 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych.

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych 
ani do nadzorowania operacji 
przetwarzania prowadzonych przez 
administratorów zobowiązanych do 
tajemnicy służbowej.

Or. en

Poprawka 2597
Alexandra Thein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
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nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych.

nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych 
ani przez notariuszy wykonujących swoje 
obowiązki służbowe.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wskazano powyżej w motywie 99, niezawisłość sędziego rozciąga się na obszar 
sądownictwa prewencyjnego.  W większości państw członkowskich część właściwości w 
zakresie sądownictwa prewencyjnego, wcześniej należąca do sędziów, została przekazana 
notariuszom jako niezależnym przedstawicielom władzy publicznej.  W związku z tym 
przetwarzanie danych osobowych przez notariuszy działających w charakterze przedstawicieli 
władzy publicznej musi być również wyłączone z właściwości organu nadzorczego w celu 
zapewnienia niezależności notariuszy.

Poprawka 2598
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych przez sądy w toku 
wykonywania przez nie funkcji sądowych.

3. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania 
dokonywanych:

a) przez sędziego lub
b) przez osobę działającą zgodnie z 
instrukcjami sędziego lub w jego imieniu; 
lub
c) w celu wykonywania funkcji sądowych,
w tym mianowania, dyscypliny, 
administrowania lub kierownictwa w 
odniesieniu do sędziów.

Or. en

Poprawka 2599
Frank Engel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Z zastrzeżeniem ust. 5 każdy organ 
nadzorczy otrzymuje i przekazuje 
właściwemu organowi nadzorczemu, 
zgodnie z definicją w ust. 2, wszelkie 
wnioski skierowane do niego przez 
podmiot danych zamieszkujący w tym 
państwie członkowskim i którego dane są 
lub mogą być przetwarzane przez 
administratora lub podmiot 
przetwarzający mający siedzibę w innym 
państwie członkowskim. Właściwy organ 
nadzorczy informuje organ nadzorczy 
podmiotu danych zgodnie z art. 55 oraz z 
nim współpracuje.

Or. en

Poprawka 2600
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje i zapewnia stosowanie 
rozporządzenia;

skreślona

Or. en

Poprawka 2601
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozpoznaje skargi złożone przez każdy 
podmiot danych lub przez zrzeszenie 
reprezentujące podmiot danych, zgodnie z 
art. 73, prowadzi dochodzenie, we 
właściwym zakresie, dotyczące danej 
sprawy i informuje w rozsądnym czasie 
podmiot danych lub zrzeszenie o postępach 
w sprawie i wyniku skargi, w 
szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze 
dochodzenie lub koordynacja z innym 
organem nadzorczym;

b) rozpoznaje skargi złożone przez każdy 
podmiot danych, prowadzi dochodzenie, 
we właściwym zakresie, dotyczące danej 
sprawy i informuje w rozsądnym czasie 
podmiot danych lub zrzeszenie o postępach 
w sprawie i wyniku skargi, w 
szczególności jeżeli niezbędne jest dalsze 
dochodzenie lub koordynacja z innym 
organem nadzorczym;

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona danych jest osobistym prawem podstawowym i nie może zostać przekazana.

Poprawka 2602
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy albo na podstawie skargi lub 
wniosku innego organu nadzorczego, i 
informuje w rozsądnym czasie podmiot 
danych, jeżeli skierował on skargę do tego 
organu nadzorczego, o wyniku dochodzeń;

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy albo na podstawie skargi lub 
otrzymanej konkretnej i 
udokumentowanej informacji 
zawierającej zarzut bezprawnego 
przetwarzania lub wniosku innego organu 
nadzorczego, i informuje w rozsądnym 
czasie podmiot danych, jeżeli skierował on 
skargę do tego organu nadzorczego, o 
wyniku dochodzeń;

Or. en

Uzasadnienie

Wyraźnie upoważnia organy nadzorcze do prowadzenia dochodzeń na podstawie doniesień 
informatorów(a nie skarg od podmiotów danych).
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Poprawka 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy albo na podstawie skargi lub 
wniosku innego organu nadzorczego, i 
informuje w rozsądnym czasie podmiot 
danych, jeżeli skierował on skargę do tego 
organu nadzorczego, o wyniku dochodzeń;

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy, albo na podstawie skargi lub 
wniosku innego organu nadzorczego, albo 
na podstawie policyjnego zawiadomienia 
o przestępstwie, i informuje w rozsądnym 
czasie podmiot danych, jeżeli skierował on 
skargę do tego organu nadzorczego, o 
wyniku dochodzeń;

Or. es

Poprawka 2604
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy albo na podstawie skargi lub 
wniosku innego organu nadzorczego, i 
informuje w rozsądnym czasie podmiot 
danych, jeżeli skierował on skargę do tego 
organu nadzorczego, o wyniku dochodzeń;

d) prowadzi dochodzenia albo z własnej 
inicjatywy, albo na podstawie skargi, albo 
na podstawie otrzymanych informacji o 
niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
danych osobowych lub na podstawie
wniosku innego organu nadzorczego, i 
informuje w rozsądnym czasie podmiot
danych, jeżeli skierował on skargę do tego 
organu nadzorczego, o wyniku dochodzeń;

Or. es

Uzasadnienie

Celem poprawki jest uściślenie, że do zadań organu nadzorczego oprócz prowadzenia 
dochodzeń na podstawie składanych skarg należy również prowadzenie dochodzeń na 
podstawie informacji otrzymywanych od informatorów.
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Poprawka 2605
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2606
Louis Michel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) decyduje w których przypadkach 
należy przeprowadzić ocenę skutków w 
zakresie ochrony danych, o której mowa w 
art. 33, szczególnie kiedy jest on 
konsultowany przez instytucje i organy 
państwa członkowskiego w sprawie 
środków ustawodawczych i 
administracyjnych związanych z ochroną 
praw i wolności osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) prowadzi publiczny rejestr uprzednich 
zawiadomień dotyczących planowanego 
przetwarzania zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) 
otrzymanych przez administratorów 
danych lub podmioty przetwarzające.

Or. en

Poprawka 2608
Sarah Ludford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) dostarcza administratorom i 
podmiotom przetwarzającym mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
wyczerpujący wykaz ich obowiązków i 
zobowiązań zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP nie posiadają zasobów, aby zapoznać się ze wszystkimi odpowiednimi przepisami 
nowego ustawodawstwa.  W celu zapobieżenia niezamierzonemu niespełnianiu wymogów, 
Organ Ochrony Danych powinnien dostarczać wykazy wymogów.

Poprawka 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 1 – litera j a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) koordynuje politykę certyfikacji na 
podlegającym mu obszarze zgodnie z 
przepisami art. 39.

Or. es

Poprawka 2610
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy działa na rzecz 
pogłębiania w społeczeństwie świadomości 
w zakresie ryzyka, przepisów, gwarancji 
oraz praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Szczególną uwagę 
zwraca się na działania skierowane do 
dzieci.

2. Każdy organ nadzorczy działa na rzecz 
pogłębiania w społeczeństwie świadomości 
w zakresie ryzyka, przepisów, gwarancji 
oraz praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych a także na rzecz 
odpowiednich środków ochrony osobistej. 
Szczególną uwagę zwraca się na działania 
skierowane do dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo danych jest podstawowym elementem ochrony danych i zasadne jest dodanie 
tej części do artykułu.

Poprawka 2611
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy działa na rzecz 
pogłębiania w społeczeństwie świadomości 
w zakresie ryzyka, przepisów, gwarancji 
oraz praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych. Szczególną uwagę 

2. Każdy organ nadzorczy działa na rzecz 
pogłębiania w społeczeństwie świadomości 
w zakresie ryzyka, przepisów, gwarancji 
oraz praw związanych z przetwarzaniem 
danych osobowych a także na rzecz 
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zwraca się na działania skierowane do 
dzieci.

odpowiednich środków ochrony osobistej. 
Szczególną uwagę zwraca się na działania 
skierowane do dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z sugestią z 2012 r. zawartą w rezolucji konferencji niemieckich organów ds. 
ochrony danych.

Poprawka 2612
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każdy organ nadzorczy, wraz z 
Europejską Radą Ochrony Danych, 
prowadzi działania na rzecz pogłębiania 
wśród administratorów i podmiotów 
przetwarzających świadomości na temat 
zagrożeń, przepisów, gwarancji i praw 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. Obejmują one prowadzenie 
rejestru sankcji i naruszeń. Do rejestru 
powinny być wpisywane zarówno 
wszystkie ostrzeżenia i sankcje, ze 
wszelkimi możliwymi szczegółami, jak i 
rozwiązania zaistniałych naruszeń.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewni to świadomość wśród administratorów i podmiotów przetwarzających oraz jednolite 
stosowanie w UE.

Poprawka 2613
Jan Mulder
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Organ nadzorczy nie ujawnia 
otrzymanych informacji, jeżeli takie 
ujawnienie mogłoby negatywnie wpływać 
na prawa i wolności innych osób, w tym 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego. Dotyczy to 
w szczególności:
a) informacji związanych z interesem 
gospodarczym lub tajemnicami 
handlowymi administratora lub podmiotu 
przetwarzającego;
b) środków bezpieczeństwa 
wprowadzonych zgodnie z art. 30; oraz 
c) informacji, które zgodnie z prawem 
Unii lub państwa członkowskiego są 
poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie, że informacje ujawnione ogranowi nadzorczemu są 
traktowane jako poufne.

Poprawka 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2615
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy żądania są wyraźnie 
nadmierne, w szczególności ze względu na 
ich powtarzalny charakter, organ 
nadzorczy może zażądać opłaty lub nie 
podjąć działania, o które wnosił podmiot 
danych. Na organie nadzorczym spoczywa 
ciężar udowodnienia, że żądanie miało 
wyraźnie nadmierny charakter.

6. W przypadku gdy żądania są wyraźnie 
nadmierne, w szczególności ze względu na 
ich powtarzalny charakter, organ 
nadzorczy może zażądać opłaty za podjęcie
działania, o które wnosił podmiot danych.
Wysokość takiej opłaty nie może 
przewyższać kosztów podjęcia żądanego 
działania. Na organie nadzorczym 
spoczywa ciężar udowodnienia, że żądanie 
miało wyraźnie nadmierny charakter.

Or. en
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Poprawka 2617
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy żądania są wyraźnie 
nadmierne, w szczególności ze względu na 
ich powtarzalny charakter, organ 
nadzorczy może zażądać opłaty lub nie 
podjąć działania, o które wnosił podmiot 
danych. Na organie nadzorczym spoczywa 
ciężar udowodnienia, że żądanie miało 
wyraźnie nadmierny charakter.

6. W przypadku gdy żądania są wyraźnie 
nadmierne, w szczególności ze względu na 
ich powtarzalny charakter, organ 
nadzorczy może zażądać opłaty lub nie 
podjąć działania, o które wnosił podmiot 
danych. Organ nadzorczy udowadnia, na 
wniosek, że żądanie miało wyraźnie 
nadmierny charakter.

Or. en


