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Poprawka 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do:

1. Właściwy organ nadzorczy jest 
uprawniony do:

Or. en

Poprawka 2619
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do:

1. Na mocy art. 51 właściwy organ 
nadzorczy jest uprawniony do:

Or. en

Poprawka 2620
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawiadamiania administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o 
domniemanym naruszeniu przepisów 
regulujących przetwarzanie danych 
osobowych, a w stosownych przypadkach, 
nakazania administratorowi lub 
podmiotowi przetwarzającemu usunięcia 
naruszenia w konkretny sposób w celu 
poprawy ochrony podmiotu danych;

a) zawiadamiania administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o 
domniemanym naruszeniu przepisów
regulujących przetwarzanie danych 
osobowych, a w stosownych przypadkach, 
nakazania administratorowi lub 
podmiotowi przetwarzającemu usunięcia 
naruszenia w konkretny sposób w celu 
poprawy ochrony podmiotu danych lub, w 
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razie konieczności, zobowiązania 
administratora do poinformowania 
podmiotu danych o naruszeniu ochrony 
danych osobowych;

Or. en

Poprawka 2621
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapewnienia zgodności z uprzednimi 
zezwoleniami i konsultacjami, o których 
mowa w art. 34;

d) zapewnienia zgodności z wynikami 
uprzednich konsultacji, o których mowa w 
art. 34;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2622
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) certyfikacji administratorów i 
podmiotów przetwarzających zgodnie z 
art. 39;

Or. en

Poprawka 2623
Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) certyfikacji administratorów i 
podmiotów przetwarzających zgodnie z 
art. 39;

Or. en

Poprawka 2624
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) poinformowania administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o środkach 
ochrony prawnej, jakie są dostępne w celu 
odwołania się do jego decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) przeprowadzania lub planowania 
audytów dotyczących ochrony danych 
osobowych.

Or. es
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Poprawka 2626
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia dochodzeniowe stosowane bez wcześniejszego powiadomienia w odniesieniu do 
administratorów i podmiotów przetwarzających powinny wzmocnić rolę organu nadzorczego.

Poprawka 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2628
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Na mocy art. 51 właściwy organ nadzorczy 
ma uprawnienia dochodzeniowe 
pozwalające mu uzyskać od administratora 
lub podmiotu przetwarzającego:

Or. en

Poprawka 2629
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dostęp do wszystkich danych 
osobowych i do wszystkich informacji 
niezbędnych do wykonywania 
obowiązków;

a) dostęp do wszystkich danych 
osobowych i do wszystkich dokumentów 
oraz informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków;

Or. en

Poprawka 2630
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostęp do każdego pomieszczenia, w 
tym do każdego sprzętu i środków 
służących do przetwarzania danych, gdy 
istnieją zasadne podstawy, by 
przypuszczać, że dochodzi tam do 
naruszenia niniejszego rozporządzenia.

b) dostęp do każdego pomieszczenia, w 
tym do każdego sprzętu i środków 
służących do przetwarzania danych.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli ten tekst nie zostałby skreślony, administratorzy danych mogliby unikać inspekcji na 
miejscu, podważając fakt wystąpienia „zasadnych podstaw”. W takich przypadkach inspekcje 
mogłyby mieć miejsce wyłącznie po wydaniu przez sąd orzeczenia w tej sprawie, zaś w 
międzyczasie dowody mogłyby zostać zniszczone.

Poprawka 2631
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dostęp do każdego pomieszczenia, w 
tym do każdego sprzętu i środków 
służących do przetwarzania danych, gdy 
istnieją zasadne podstawy, by 
przypuszczać, że dochodzi tam do 
naruszenia niniejszego rozporządzenia.

b) dostęp do każdego pomieszczenia, w 
tym do każdego sprzętu i środków 
służących do przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 2632
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu
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Poprawka 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2634
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Na mocy art. 51 właściwy organ 
nadzorczy ma uprawnienie do zwrócenia 
uwagi organom sądowym na naruszenie 
niniejszego rozporządzenia i do 
wszczynania postępowania prawnego, w 
szczególności zgodnie z art. 74 ust. 4 i 
art. 75 ust. 2.

Or. en

Poprawka 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uprawnienie do nakładania sankcji 
administracyjnych za naruszenie przepisów 
prawa administracyjnego, w szczególności
tych, o których mowa w art. 79 ust. 4, 5 i 
6.

Or. en

Poprawka 2636
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Na mocy art. 51 właściwy organ 
nadzorczy ma uprawnienie do nakładania 
sankcji administracyjnych za naruszenie 
przepisów prawa administracyjnego, w 
szczególności tych, o których mowa w 
art. 79 ust. 4, 5 i 6.

Or. en

Poprawka 2637
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ nadzorczy wypłaca 
informatorowi dostarczającemu 
informacji dotyczących podejrzeń o 
niezgodne z prawem przetwarzanie 
danych nagrodę, wynoszącą do 
dwudziestu procent grzywny nałożonej na 
podstawie ust. 4, w następstwie zbadania 
otrzymanej informacji. Procedury 
dokonywania płatności chronią tożsamość 
informatora przed ujawnieniem i 
zawierają postanowienia dotyczące 
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płatności na rzecz anonimowych 
informatorów.

Or. en

Poprawka 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każdy organ nadzorczy musi sporządzać 
roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności. Sprawozdanie jest
przedstawione parlamentowi narodowemu
i jest udostępniane opinii publicznej, 
Komisji oraz Europejskiej Radzie Ochrony 
Danych.

Każdy organ nadzorczy musi sporządzać 
roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności. Sprawozdanie jest
przedstawiane właściwemu parlamentowi
i/lub innym organom określonym w 
ustawodawstwie krajowym i jest 
udostępniane opinii publicznej, Komisji 
oraz Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. es

Poprawka 2639
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy organ nadzorczy musi sporządzać
roczne sprawozdanie ze swojej 
działalności. Sprawozdanie jest 
przedstawione parlamentowi narodowemu 
i jest udostępniane opinii publicznej, 
Komisji oraz Europejskiej Radzie Ochrony 
Danych.

Każdy organ nadzorczy musi sporządzać 
sprawozdanie ze swojej działalności
przynajmniej co dwa lata. Sprawozdanie 
jest przedstawione parlamentowi 
narodowemu i jest udostępniane opinii 
publicznej, Komisji oraz Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych.

Or. en
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Poprawka 2640
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a
Organ główny

1. Jeśli przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii, a 
administrator lub podmiot przetwarzający 
prowadzą działalność w więcej niż jednym 
państwie członkowskim, lub jeżeli 
przetwarzane są dane osobowe rezydentów 
w kilku państwach członkowskich, organ 
nadzorczy głównej siedziby administratora 
lub podmiotu przetwarzającego działa 
jako pojedynczy punkt kontaktowy dla 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.
2. Organ główny zapewnia koordynację z 
organami zaangażowanymi na każdym 
etapie postępowania nadzorczego 
prowadzonego wobec administratora lub 
podmiotu przetwarzającego w rozumieniu 
ust. 1. W tym celu organ główny w 
szczególności dostarcza wszelkich 
istotnych informacji i konsultuje się z 
innymi organami, zanim przyjmie środek 
wywołujący skutki prawne względem 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w rozumieniu ust. 1.
3. W przypadku gdy administrator nie 
posiada swojej siedziby w Unii, a operacje 
przetwarzania objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia mają wpływ na 
rezydentów różnych państw 
członkowskich, orany nadzorcze państw 
członkowskich, których to dotyczy, 
wyznaczają organ nadzorczy, który będzie 
działał jako pojedynczy punkt kontaktowy 
dla administratora lub podmiotu 
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przetwarzającego. 

Or. en

Poprawka 2641
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54a
Organ główny i spójność
1. W przypadku gdy osoba, której dotyczą 
dane, skarży się, że podczas przetwarzania 
jej danych osobowych naruszone zostały 
jej prawa wynikające z niniejszego 
rozporządzenia lub gdy musi zostać 
zapewnione spójne stosowanie niniejszego 
rozporządzenia w rozumieniu art. 46, 
stosuje się poniższą procedurę.
a) W przypadku gdy zaangażowana jest 
osoba, której dotyczą dane: właściwym 
organem nadzorczym dla tej osoby jest 
organ główny.
b) W przypadku gdy nie jest 
zaangażowana osoba, której dotyczą dane: 
jeśli przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się w kontekście działalności 
prowadzonej w siedzibie administratora 
lub podmiotu przetwarzającego w Unii, a 
administrator lub podmiot przetwarzający 
prowadzą działalność w więcej niż jednym 
państwie członkowskim, lub jeśli 
przetwarzane są dane osobowe rezydentów 
w kilku państwach członkowskich, organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym znajduje się główna siedziba 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, działa jako jedyny 
punkt kontaktowy dla administratora lub 
podmiotu przetwarzającego i jest organem 
głównym.
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2. Organ główny zapewnia koordynację z 
innymi zaangażowanymi organami 
nadzorczymi na każdym etapie 
postępowania nadzorczego. W tym celu 
przekazuje wszelkie istotne informacje i 
konsultuje się z innymi zaangażowanymi 
organami nadzorczymi, zanim przyjmie 
środki wywołujące skutki prawne. Organ 
główny uwzględnia opinie 
zaangażowanych organów nadzorczych w 
jak najszerszym zakresie. Organ główny 
musi również angażować Komisję na 
każdym etapie postępowania nadzorczego.
W przypadku gdy zaangażowane organy
nadzorcze pod przewodnictwem organu 
głównego znajdą razem z Komisją w ciągu 
czterech tygodni wspólne rozwiązanie, 
rozwiązanie to obowiązuje bez 
konieczności rozpatrywania tej sprawy 
przez Europejską Radę Ochrony Danych. 
Osoba, której dotyczą dane, administrator 
i podmiot przetwarzający mają do 
dyspozycji środki prawne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu lub wszelkie 
inne ogólnie obowiązujące środki prawne. 
W przypadku gdy zaangażowane organy 
nadzorcze pod przewodnictwem organu 
głównego nie znajdą razem z Komisją w 
ciągu czterech tygodni wspólnego 
rozwiązania, sprawę powierza się 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych. W 
tym celu organ główny podejmuje 
stosowne działania zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.
3. W przypadku gdy Europejska Rada 
Ochrony Danych znajdzie razem z 
Komisją w ciągu ośmiu tygodni wspólne 
rozwiązanie, rozwiązanie to wchodzi w 
życie. Osoba, której dotyczą dane, 
administrator i podmiot przetwarzający 
mają do dyspozycji środki prawne 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
lub wszelkie inne ogólnie obowiązujące 
środki prawne. 
W przypadku gdy Europejska Rada 
Ochrony Danych nie znajdzie razem z 
Komisją w ciągu ośmiu tygodni wspólnego 
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rozwiązania, Komisja jest upoważniona i 
zobowiązana do przedstawienia w ciągu 
kolejnych czterech tygodniu rozwiązania 
w ramach aktu delegowanego z 
uwzględnieniem opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych. Jeśli tego nie uczyni, 
wszystkie zaangażowane strony, w tym 
prawodawca, a w szczególności osoba, 
której dotyczą dane, administrator i 
podmiot przetwarzający, mają do 
dyspozycji środki prawne przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu lub wszelkie 
inne ogólnie obowiązujące środki prawne.
4. Jeśli Parlament lub Rada wyrażą 
sprzeciw wobec treści aktu delegowanego 
zgodnie z przewidzianą w tym celu 
procedurą, Komisja musi zapoczątkować 
procedurę ustawodawczą zgodnie z 
przewidzianą w tym celu procedurą. 
Wszystkie zaangażowane strony, a w 
szczególności osoba, której dotyczą dane, 
administrator i podmiot przetwarzający, 
mają do dyspozycji środki prawne 
przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
lub wszelkie inne ogólnie obowiązujące 
środki prawne.

Or. de

Poprawka 2642
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 54 a
Organ główny

1. W przypadku skarg, dochodzeń lub 
innych działań związanych z nadzorem 
nad przetwarzaniem danych osobowych 
prowadzonych w ramach działalności 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, którzy mają siedzibę w 
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więcej niż jednym państwie członkowskim 
lub jeżeli przetwarzanie dotyczy 
mieszkańców więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, każdy zainteresowany 
organ nadzorczy informuje pozostałe 
organy nadzorcze przed rozpoczęciem 
jakiejkolwiek procedury. Każdy 
zainteresowany organ nadzorczy może 
zwrócić się o przekazanie dodatkowych 
informacji, nawiązanie współpracy z 
organem informującym zgodnie z 
przepisami art. 55 i 56, lub o prowadzenie 
skoordynowanego działania wszystkich 
zainteresowanych organów nadzorczych, 
zgodnie z ust. 3.
2. Dany organ nadzorczy przedstawia 
wszystkim innym zainteresowanym 
organom projekt środka lub inne właściwe 
informacje, w tym opis faktów i opinię 
prawną, zanim przyjęty zostanie 
jakikolwiek środek mający na celu 
zamknięcie otwartej procedury, otwartego 
dochodzenia lub innej działalności 
nadzorczej, które mogą mieć skutki 
prawne dla administratora, przedmiotu 
przetwarzającego lub zainteresowanych 
osób.
3. Jeżeli dany zainteresowany organ 
nadzorczy zwróci się o skoordynowane 
działanie wszystkich organów 
nadzorczych, organ nadzorczy państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
główna siedziba administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, działa jako 
organ główny w imieniu 
zainteresowanych organów nadzorczych i 
w zgodzie z tymi organami na wszystkich 
etapach procedury nadzorczej.
W tym celu powinien on w szczególności 
przedstawić zainteresowanym organom 
nadzorczym projekt środka.
4. Jeżeli jeden z zainteresowanych 
organów nadzorczych sprzeciwi się 
projektowi środka w terminie trzech 
tygodni od przedstawienia projektu, 
sprawa zostanie rozpatrzona wraz z 
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Europejską Radą Ochrony Danych 
zgodnie z art. 58.
5. Jeżeli żaden organ nadzorczy nie zgłosi 
sprzeciwu, proponowana decyzja zostaje 
przyjęta przez wszystkie zainteresowane 
organy nadzorcze i stosowana na szczeblu 
krajowym.
6. Jeżeli organ główny nie podejmie 
działań w terminie jednego miesiąca od 
złożenia wniosku przez jeden 
zainteresowany organ lub kilka 
zainteresowanych organów, organy te są 
uprawnione do podjęcia tymczasowych 
środków i przedkładają sprawę 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
58. 

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, aby wprowadzić mechanizm podejmowania decyzji przez organy nadzorcze we 
wszystkich kwestiach związanych ze skargami obywateli danego państwa członkowskiego. W 
razie potrzeby można będzie podjąć 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 2643
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 

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

informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich 
konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy operacje przetwarzania 
danych będą miały prawdopodobnie 
wpływ na podmioty danych w wielu 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie jest wynikiem wprowadzenia poprawki do art. 34.

Poprawka 2644
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 
rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 
informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń 
i konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy operacje przetwarzania 
danych będą miały prawdopodobnie 
wpływ na podmioty danych w wielu 
państwach członkowskich. Główny organ 
nadzorczy zgodnie z art. 51 ust. 2 
zapewnia koordynacje z odpowiednimi 
zainteresowanymi organami i działa jako 
centralny punkt kontaktowy dla 
administratora i podmiotu 



AM\929533PL.doc 19/190 PE506.170v02-00

PL

przetwarzającego.

Or. en

Poprawka 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2646
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Organy nadzorcze przekazują sobie 
odpowiednie informacje i zapewniają sobie 
wzajemną pomoc w celu spójnego 
wykonania i stosowania niniejszego 

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

rozporządzenia i przyjmują środki na rzecz 
zapewnienia skutecznej wzajemnej 
współpracy. Wzajemna pomoc obejmuje w 
szczególności wnioski o udzielenie 
informacji i środki nadzorcze, takie jak 
wnioski o udzielenie uprzednich zezwoleń 
i konsultacji, inspekcje i sprawne 
przekazywanie informacji dotyczących 
rozpoczęcia spraw i ich rozwoju, w 
przypadku gdy administrator lub podmiot 
przetwarzający mają siedziby w kilku 
państwach członkowskich lub gdy
operacje przetwarzania danych będą miały 
prawdopodobnie wpływ na podmioty 
danych w wielu państwach członkowskich.
Organ główny, zdefiniowany w art. 54a, 
zapewnia koordynację z zainteresowanymi 
organami nadzorczymi oraz działa jako 
pojedynczy punkt kontaktowy dla 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. en

Poprawka 2647
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Każdy organ nadzorczy podejmuje 
wszystkie odpowiednie środki niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na wniosek 
innego organu nadzorczego bez zwłoki i 
nie później niż w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania wniosku.
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rozporządzeniem.

Or. en

Poprawka 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy podejmuje 
wszystkie odpowiednie środki niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi na wniosek 
innego organu nadzorczego bez zwłoki i 
nie później niż w terminie jednego 
miesiąca od otrzymania wniosku. Takie 
środki mogą obejmować w szczególności 

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

przekazywanie odpowiednich informacji 
na temat przebiegu dochodzenia lub 
realizacji środków egzekucyjnych w celu 
doprowadzenia do zaprzestania lub 
zabronienia operacji przetwarzania 
niezgodnych z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. es

Poprawka 2650
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadkach objętych art. 55 ust. 4, 
dopuszczalność środka, którego dotyczy 
wniosek o pomoc, określa się zgodnie z 
prawem organu wnioskującego; legalność 
udzielenia pomocy określa się zgodnie z 
prawem organu wnioskującego.

Or. de

Poprawka 2651
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Organy nadzorcze przekazują 
informacje, których dotyczył wniosek 
innych organów nadzorczych, w drodze 
elektronicznej i w najkrótszym możliwym 
terminie, przy użyciu standardowego 
formatu.

6. Organy nadzorcze przekazują 
informacje, których dotyczył wniosek 
innych organów nadzorczych, w drodze 
elektronicznej i w najkrótszym możliwym 
terminie, przy użyciu standardowego 
formatu. Złożenie wniosku oraz 
przekazywanie informacji drogą 
elektroniczną odbywa się z 
wykorzystaniem systemu wymiany 
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informacji na rynku wewnętrznym.

Or. de

Poprawka 2652
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Nie pobiera się opłat od działania 
podjętego w wyniku przesłania wniosku o 
wzajemną pomoc.

7. Od organu nadzorczego składającego 
wniosek nie pobiera się opłat od działania 
podjętego w wyniku przesłania wniosku o 
wzajemną pomoc.

Or. de

Poprawka 2653
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy organ nadzorczy, na 
wniosek innego organu nadzorczego, nie 
podjął działania w terminie jednego 
miesiąca, organ, który złożył wniosek, jest 
właściwy do podjęcia środków 
tymczasowych na terytorium swojego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 51 
ust. 1 i przekazuje sprawę Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych w trybie 
procedury, o której mowa w art. 57.

8. W przypadku gdy organ nadzorczy, na 
wniosek innego organu nadzorczego, nie 
podjął działania w terminie jednego 
miesiąca określonym w ust. 2, organ, który 
złożył wniosek, jest właściwy do podjęcia
środków tymczasowych na terytorium 
swojego państwa członkowskiego zgodnie 
z art. 51 ust. 1 i przekazuje sprawę 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych w 
trybie procedury, o której mowa w art. 57.
W przypadku gdy przyjęcie ostatecznego 
środka nie jest jeszcze możliwe, ponieważ 
pomoc nie została jeszcze w pełni 
udzielona, organ nadzorczy, który złożył 
wniosek, może podjąć na terytorium 
swojego państwa członkowskiego środki 
tymczasowe zgodnie z art. 53.
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Or. en

Poprawka 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W przypadku gdy organ nadzorczy, na 
wniosek innego organu nadzorczego, nie 
podjął działania w terminie jednego 
miesiąca, organ, który złożył wniosek, jest 
właściwy do podjęcia środków 
tymczasowych na terytorium swojego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 51 
ust. 1 i przekazuje sprawę Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych w trybie 
procedury, o której mowa w art. 57.

8. W przypadku gdy organ nadzorczy, na 
wniosek innego organu nadzorczego, nie 
podjął działania w terminie piętnastu dni, 
organ, który złożył wniosek, jest właściwy 
do podjęcia środków tymczasowych na 
terytorium swojego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 51 ust. 1 i 
przekazuje sprawę Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych w trybie procedury, o 
której mowa w art. 57.

Or. es

Poprawka 2655
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja może określić formułę oraz 
procedurę wzajemnej pomocy, o której 
mowa w niniejszym artykule, oraz metody 
wymiany informacji przy wykorzystaniu 
środków elektronicznych między 
organami nadzorczymi oraz między 
organami nadzorczymi a Europejską 
Radą Ochrony Danych, w szczególności w 
odniesieniu do standardowego formatu, o 
którym mowa w ust. 6. Te środki 
egzekucyjne są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 87 ust. 2.

skreślony



AM\929533PL.doc 25/190 PE506.170v02-00

PL

Or. en

Poprawka 2656
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja może określić formułę oraz
procedurę wzajemnej pomocy, o której 
mowa w niniejszym artykule, oraz metody 
wymiany informacji przy wykorzystaniu 
środków elektronicznych między organami 
nadzorczymi oraz między organami 
nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony 
Danych, w szczególności w odniesieniu do 
standardowego formatu, o którym mowa w 
ust. 6. Te środki egzekucyjne są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2.

10. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu określenia 
formuły oraz procedury wzajemnej 
pomocy, o której mowa w niniejszym 
artykule, oraz metody wymiany informacji 
przy wykorzystaniu środków 
elektronicznych między organami 
nadzorczymi oraz między organami 
nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony 
Danych, w szczególności w odniesieniu do 
standardowego formatu, o którym mowa w 
ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2657
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Komisja może określić formułę oraz 
procedurę wzajemnej pomocy, o której 
mowa w niniejszym artykule, oraz metody 
wymiany informacji przy wykorzystaniu 
środków elektronicznych między organami 
nadzorczymi oraz między organami 

10. Europejska Rada Ochrony Danych
może określić formułę oraz procedurę 
wzajemnej pomocy, o której mowa w 
niniejszym artykule, oraz metody wymiany 
informacji przy wykorzystaniu środków 
elektronicznych między organami 
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nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony 
Danych, w szczególności w odniesieniu do 
standardowego formatu, o którym mowa w 
ust. 6. Te środki egzekucyjne są 
przyjmowane zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 87 ust. 
2.

nadzorczymi oraz między organami 
nadzorczymi a Europejską Radą Ochrony 
Danych, w szczególności w odniesieniu do 
standardowego formatu, o którym mowa w 
ust. 6.

Or. en

Poprawka 2658
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2659
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. W przypadkach gdy administrator lub 
podmiot przetwarzający mają siedziby w 
kilku państwach członkowskich lub gdy
operacje przetwarzania będą miały 
prawdopodobny wpływ na podmioty 
danych, organ nadzorczy każdego z tych 
państw członkowskich ma prawo 
uczestniczyć, stosownie do okoliczności, w 
wykonywaniu wspólnych zadań 
dochodzeniowych lub wspólnych operacji.
Organ główny, zdefiniowany w art. 54a,
wzywa organ nadzorczy każdego z tych 
państw członkowskich do uczestnictwa w 
wykonywaniu danego zadania 
dochodzeniowego lub wspólnej operacji i 
odpowiada bezzwłocznie na wniosek 
organu nadzorczego zawierający prośbę o 
uczestnictwo w operacjach. Organ główny 
działa jako pojedynczy punkt kontaktowy 
dla administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. en

Poprawka 2660
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organy nadzorcze określają praktyczne 
elementy konkretnych działań w ramach 
współpracy.

4. Organy nadzorcze określają praktyczne 
elementy konkretnych działań w ramach 
współpracy w swoim regulaminie.
Regulamin jest publikowany w Dzienniku 
Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.



PE506.170v02-00 28/190 AM\929533PL.doc

PL

Poprawka 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy organ nadzorczy nie 
spełni w terminie jednego miesiąca
obowiązku ustanowionego w ust. 2, inne 
organy nadzoru są uprawnione do przyjęcia 
środka tymczasowego na terytorium 
swojego państwa członkowskiego zgodnie 
z art. 51. ust. 1.

5. W przypadku gdy organ nadzorczy nie 
spełni w terminie piętnastu dni obowiązku 
ustanowionego w ust. 2, inne organy 
nadzoru są uprawnione do przyjęcia środka 
tymczasowego na terytorium swojego 
państwa członkowskiego zgodnie z art. 51. 
ust. 1.

Or. es

Poprawka 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2663
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2664
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2665
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2666
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z pewnymi zmianami z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2667
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 2668
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2 – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

f) ma na celu zatwierdzenie wiążących 
reguł korporacyjnych w rozumieniu art. 
38b.

Or. en

Poprawka 2669
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2670
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2671
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2672
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy organ nadzorczy lub Europejska 
Rada Ochrony Danych mogą zażądać, aby 
jakakolwiek sprawa została załatwiona w 
ramach mechanizmu zgodności, w 

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

szczególności w przypadku gdy organ 
nadzorczy nie przedstawi projektu środka, 
o którym mowa w ust. 2, lub nie 
wywiązuje się z obowiązków dotyczących 
wzajemnej pomocy zgodnie z art. 55 lub 
wspólnych operacji zgodnie z art. 56, lub 
jeżeli dany organ nadzorczy sprzeciwi się 
projektowi środka zaproponowanemu 
przez inny zainteresowany organ 
nadzorczy lub przez organ główny, na 
mocy art. 54a.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją zawartą w art. 54 a (nowym).

Poprawka 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku występowania rozbieżności w odniesieniu do stosowania rozporządzenia, które 
zagrażają zharmonizowanemu wdrożeniu i wpływają na konkretne zainteresowane strony, 
zainteresowane strony powinny mieć prawo do przedstawienia swoich obaw w ramach 
mechanizmu zgodności.
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Poprawka 2674
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2675
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.
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Poprawka 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2677
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje opinię na temat danej sprawy, 
jeżeli Europejska Rada Ochrony Danych 
podejmie taką decyzję zwykłą większością 
głosów swoich członków lub jakikolwiek 
organ nadzorczy lub Komisja tego zażąda 
w terminie jednego tygodnia od 

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

stosownej informacji zgodnie z ust. 5.
Opinię przyjmuje się w terminie sześciu 
tygodni zwykłą większością głosów 
członków Europejskiej Rady Ochrony 
Danych. Przewodniczący Europejskiej 
Rady Ochrony Danych informuje, bez 
nieuzasadnionej zwłoki, organ nadzorczy, 
o którym mowa, zależnie od okoliczności, 
w ust. 1 i ust. 3, Komisję i organ nadzorczy 
właściwy na podstawie art. 51 o opinii i 
podaje ją do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 2678
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2680
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

tym ostatnim przypadku przekazuje 
zmieniony projekt środka, przy 
zastosowaniu standardowego formatu.

Or. en

Poprawka 2681
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2682
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Organ nadzorczy, o którym mowa w ust. 
1, i organ nadzorczy właściwy na 
podstawie art. 51 uwzględnia opinię 
Europejskiej Rady Ochrony Danych i w 

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

i w terminie dwóch tygodni od uzyskania 
informacji na temat opinii przez 
przewodniczącego Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, przekazują drogą 
elektroniczną przewodniczącemu 
Europejskiej Rady Ochrony Danych i 
Komisji informację, czy utrzymują czy 
zmieniają projekt środka, a w tym ostatnim 
przypadku przekazują zmieniony projekt 
środka, przy zastosowaniu standardowego 
formatu.

Or. en

Poprawka 2683
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Jeśli z powodu przyjętych środków 
Komisja zamierza wszcząć postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
przeciwko państwu członkowskiemu 
właściwego organu nadzorczego, 
umożliwia najpierw Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych zajęcie stanowiska i 
informuje ją o przebiegu postępowania. 
Na każdym etapie postępowania państwo 
członkowskie umożliwia właściwemu 
organowi nadzorczemu wyrażenie opinii. 

Or. de

Poprawka 2684
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Gdy organ główny, o którym mowa w 
art. 54a, nie zamierza uwzględnić opinii 
Europejskiej Rady Ochrony Danych, 
informuje o tym Europejską Radę 
Ochrony Danych na piśmie w terminie 
jednego miesiąca i przedstawia racjonalne 
uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 2685
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. W przypadku, gdy Europejska Rada 
Ochrony Danych w dalszym ciągu 
sprzeciwia się środkowi organu 
nadzorczego, o którym mowa w ust. 9, 
może ona powiadomić o tym Komisję i 
zwrócić się do niej o przedstawienie 
głównemu organowi uzasadnionego 
zalecenia.

Or. en

Poprawka 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dziesięciu tygodni od 
wniesienia sprawy na podstawie art. 58 
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni 
w przypadku art. 61, Komisja może 
przyjąć opinię związaną ze sprawami 
wniesionymi na mocy art. 58 lub art. 61 w 
celu zapewnienia właściwego i spójnego 
stosowania rozporządzenia.

skreślony
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Or. es

Poprawka 2688
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dziesięciu tygodni od 
wniesienia sprawy na podstawie art. 58 
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni 
w przypadku art. 61, Komisja może 
przyjąć opinię związaną ze sprawami 
wniesionymi na mocy art. 58 lub art. 61 w 
celu zapewnienia właściwego i spójnego 
stosowania rozporządzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 2690
Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, 
organ nadzorczy nie może przyjąć 
projektu środka.

skreślony

Or. es

Poprawka 2692
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, 
organ nadzorczy nie może przyjąć 
projektu środka.

skreślony

Or. en
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Poprawka 2693
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, 
organ nadzorczy nie może przyjąć 
projektu środka.

skreślony

Or. en

Poprawka 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

skreślony

Or. es

Poprawka 2695
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 

skreślony
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Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

Or. en

Poprawka 2696
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy wymóg wstrzymania przyjęcia projektu środka przez kolejny miesiąc nie wydaje 
się być uzasadniony ani konieczny.

Poprawka 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
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którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 2698
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dany organ nadzorczy 
nie zamierza uwzględnić opinii Komisji 
informuje o tym Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w terminie, o 
którym mowa w ust. 1, i przedstawia 
uzasadnienie. W tym przypadku projektu 
środka nie przyjmuje się przez okres 
kolejnego miesiąca.

4. Gdy dany organ nadzorczy nie zamierza 
uwzględnić opinii Komisji, informuje o 
tym Komisję i Europejską Radę Ochrony 
Danych w terminie jednego miesiąca i 
przedstawia racjonalne uzasadnienie.
Takie uzasadnienie jest podawane do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 2699
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy Komisja przyjęła 
opinię zgodnie z ust. 1, dany organ 
nadzorczy uwzględnia w jak najszerszym 
zakresie opinię Komisji i informuje 
Komisję i Europejską Radę Ochrony 
Danych, czy zamierza utrzymać czy 
zmienić projekt środka.

Or. en
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Poprawka 2700
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Poprawka 2701
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2703
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Posiadanie przez Komisję Europejską uprawnienia do zawieszenia projektu środka nie jest 
właściwe.
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Poprawka 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca po 
przekazaniu informacji, o której mowa w 
art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy 
Komisja ma poważne wątpliwości, czy 
projekt środka zapewniłby właściwe 
stosowanie niniejszego rozporządzenia czy 
też przeciwnie wiązałby się z jego 
niespójnym stosowaniem, Komisja może 
przyjąć uzasadnioną decyzję nakładającą 
na organ nadzorczy obowiązek 
zawieszenia przyjęcia danego projektu 
środka, uwzględniając opinię wydaną 
przez Europejską Radę Ochrony Danych 
na mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 ust. 2, w 
przypadku gdy wydaje się to konieczne w 
celu:

skreślony

a) pogodzenia rozbieżnych stanowisk 
organu nadzorczego i Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, jeżeli nadal wydaje się 
to możliwe; lub
b) przyjęcia środka zgodnie z art. 62 ust. 1 
lit. a).
2. Komisja określi czas trwania 
zawieszenia, który nie przekracza 12 
miesięcy.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, 
organ nadzorczy nie może przyjąć danego 
projektu środka.

Or. es

Poprawka 2705
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca po 
przekazaniu informacji, o której mowa w 
art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy 
Komisja ma poważne wątpliwości, czy 
projekt środka zapewniłby właściwe 
stosowanie niniejszego rozporządzenia czy 
też przeciwnie wiązałby się z jego 
niespójnym stosowaniem, Komisja może 
przyjąć uzasadnioną decyzję nakładającą 
na organ nadzorczy obowiązek 
zawieszenia przyjęcia danego projektu 
środka, uwzględniając opinię wydaną 
przez Europejską Radę Ochrony Danych 
na mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 ust. 2, w 
przypadku gdy wydaje się to konieczne w 
celu:

skreślony

a) pogodzenia rozbieżnych stanowisk 
organu nadzorczego i Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, jeżeli nadal wydaje się 
to możliwe; lub
b) przyjęcia środka zgodnie z art. 62 ust. 1 
lit. a).
2. Komisja określi czas trwania 
zawieszenia, który nie przekracza 12 
miesięcy.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, 
organ nadzorczy nie może przyjąć danego 
projektu środka.

Or. en

Poprawka 2706
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie jednego miesiąca po 
przekazaniu informacji, o której mowa w 
art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy 
Komisja ma poważne wątpliwości, czy 
projekt środka zapewniłby właściwe 
stosowanie niniejszego rozporządzenia czy 
też przeciwnie wiązałby się z jego 
niespójnym stosowaniem, Komisja może 
przyjąć uzasadnioną decyzję nakładającą 
na organ nadzorczy obowiązek 
zawieszenia przyjęcia danego projektu 
środka, uwzględniając opinię wydaną przez 
Europejską Radę Ochrony Danych na 
mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 ust. 2, w 
przypadku gdy wydaje się to konieczne w 
celu:

1. W terminie jednego miesiąca po 
przekazaniu informacji, o której mowa w 
art. 59 ust. 4, oraz w przypadku gdy 
Komisja ma poważne wątpliwości, czy 
projekt środka zapewniłby właściwe 
stosowanie niniejszego rozporządzenia, 
Komisja może przyjąć uzasadnioną 
decyzję nakładającą na organ nadzorczy 
obowiązek zawieszenia przyjęcia danego 
projektu środka, uwzględniając opinię 
wydaną przez Europejską Radę Ochrony 
Danych na mocy art. 58 ust. 7 lub art. 61 
ust. 2, w przypadku gdy wydaje się to 
konieczne w celu:

Or. de

Poprawka 2707
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pogodzenia rozbieżnych stanowisk 
organu nadzorczego i Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, jeżeli nadal wydaje się to 
możliwe; lub

a) pogodzenia bardzo rozbieżnych 
stanowisk organu nadzorczego i 
Europejskiej Rady Ochrony Danych, jeżeli 
nadal wydaje się to możliwe; lub

Or. de

Poprawka 2708
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja określi czas trwania 
zawieszenia, który nie przekracza 12 
miesięcy.

2. Komisja określi czas trwania 
zawieszenia, który nie przekracza 8 
miesięcy.

Or. de

Poprawka 2709
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 60a
Powiadamianie Parlamentu i Rady

Komisja regularnie, co najmniej raz na 
pół roku, powiadamia Radę i Parlament 
na podstawie sprawozdania 
przewodniczącego Europejskiej Rady 
Ochrony Danych o sprawach 
rozpatrzonych w ramach mechanizmu 
zgodności i przedstawia wnioski 
wyciągnięte przez Komisję i Europejską 
Radę Ochrony Danych w celu 
zapewnienia jednolitego wdrożenia i 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 2710
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W wyjątkowych okolicznościach, gdy 
organ nadzorczy uznaje, że istnieje 

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

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

Or. en

Poprawka 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2713
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli organ nadzorczy przyjął środek 
zgodnie z ust. 1 i uznaje, że należy przyjąć 
pilnie środki ostateczne, może wystąpić o 
opinię w trybie pilnym do Europejskiej 
Rady Ochrony Danych, podając 
uzasadnienie potrzeby wydania takiej 

2. Jeżeli organ nadzorczy przyjął środek 
zgodnie z ust. 1, występuje o opinię w 
trybie pilnym do Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, podając uzasadnienie
skargi, w tym pilności przyjęcia środków 
ostatecznych.
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opinii, w tym pilności przyjęcia środków 
ostatecznych.

Or. en

Poprawka 2715
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli organ nadzorczy przyjął środek 
zgodnie z ust. 1, występuje o opinię w 
trybie pilnym do Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, podając uzasadnienie
wniosku, w tym pilności przyjęcia 
środków ostatecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2716
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 61a
Interwencja Komisji

1. W terminie dziesięciu tygodni od 
wniesienia sprawy na podstawie art. 58 
lub najpóźniej w terminie sześciu tygodni 
w przypadku art. 61, Komisja może 
przyjąć uzasadnione zalecenie związane ze 
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sprawami wniesionymi na mocy art. 58 
lub art. 61 w celu zapewnienia właściwego 
i spójnego stosowania rozporządzenia.
2. Gdy Komisja przyjęła uzasadnione 
zalecenie zgodnie z ust. 1, dany organ 
nadzorczy uwzględnia w jak najszerszym 
zakresie uzasadnione zalecenie Komisji i 
informuje Komisję i Europejską Radę 
Ochrony Danych, czy zamierza utrzymać 
czy zmienić projekt środka.
3. Gdy dany organ nadzorczy nie zamierza 
uwzględnić opinii Komisji, informuje o 
tym Komisję i Europejską Radę Ochrony 
Danych w terminie jednego miesiąca i 
przedstawia racjonalne uzasadnienie. 
Takie uzasadnienie jest podawane do 
wiadomości publicznej.
Organ nadzorczy może wycofać projekt 
środka na każdym etapie postępowania.

Or. en

Poprawka 2717
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze Akty delegowane

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2718
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze, aby:

1. Komisja posiada uprawnienia do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 86 w celu:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2719
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze, aby:

1. Komisja może przyjmować akty 
wykonawcze po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Rady Ochrony Danych, aby:

Or. en

Poprawka 2720
Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozstrzygnąć w sprawie właściwego i 
spójnego stosowania niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z jego celami i 
wymogami w związku ze sprawami 
przekazanymi przez organy nadzorcze na 
mocy art. 58 lub art. 61, odnośnie do 

skreślona
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sprawy, w związku z którą przyjęto 
uzasadnioną decyzję na podstawie art. 60 
ust. 1, lub odnośnie do sprawy, w związku 
z którą organ nadzorczy nie przedstawił 
projektu środka i poinformował, że nie 
zamierza postąpić zgodnie z opinią 
Komisji na mocy art. 59;

Or. en

Poprawka 2721
Axel Voss

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 2723
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozstrzygnąć w okresie, o którym mowa 
w art. 59 ust. 1, w sprawie ogłoszenia 
projektu standardowych klauzul ochrony 
danych, o których mowa w art. 58 ust. 2 
lit. d) jako ogólnie obowiązujących;

skreślona

Or. en

Poprawka 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozstrzygnąć w okresie, o którym mowa skreślona
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w art. 59 ust. 1, w sprawie ogłoszenia 
projektu standardowych klauzul ochrony 
danych, o których mowa w art. 58 ust. 2 
lit. d) jako ogólnie obowiązujących;

Or. es

Poprawka 2725
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) określić formułę i procedurę 
stosowania mechanizmu zgodności, o 
którym mowa w niniejszej sekcji;

skreślona

Or. en

Poprawka 2726
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Te środki egzekucyjne są przyjmowane 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 87 ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 2727
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku należycie uzasadnionej, 
szczególnie pilnej potrzeby związanej z 
interesem podmiotów danych w 
przypadkach określonych w ust. 1 lit. a), 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
87 ust. 3. Akty te obowiązują nie dłużej niż 
12 miesięcy.

skreślony

Or. en

Poprawka 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku należycie uzasadnionej, 
szczególnie pilnej potrzeby związanej z 
interesem podmiotów danych w 
przypadkach określonych w ust. 1 lit. a), 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
87 ust. 3. Akty te obowiązują nie dłużej niż 
12 miesięcy.

skreślony

Or. es

Poprawka 2729
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku należycie uzasadnionej, 
szczególnie pilnej potrzeby związanej z 
interesem podmiotów danych w 
przypadkach określonych w ust. 1 lit. a), 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
mające natychmiastowe zastosowanie 
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 
87 ust. 3. Akty te obowiązują nie dłużej niż 
12 miesięcy.

skreślony

Or. en

Poprawka 2730
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dla celów niniejszego rozporządzenia 
egzekwowalny środek organu nadzorczego 
jednego państwa członkowskiego jest 
egzekwowany we wszystkich państwach 
członkowskich, których to dotyczy.

skreślony

Or. en

Poprawka 2731
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy organ nadzorczy nie 
przedstawi projektu środka w 
mechanizmie zgodności, naruszając art.

skreślony
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58 ust. 1-5, środek tego organu 
nadzorczego nie jest ważny zgodnie z 
prawem i nie podlega wykonaniu.

Or. en

Poprawka 2732
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 63 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 63a
Procedury odwoławcze

Nie naruszając kompetencji systemu 
sądowniczego państw członkowskich i 
Unii Europejskiej, Europejska Rada 
Ochrony Danych może wydawać wiążące 
opinie, jeżeli:
a) podmiot danych lub administrator 
składa odwołanie na podstawie 
niespójnego stosowania niniejszego 
rozporządzenia w państwach 
członkowskich; oraz
b) w ramach mechanizmu zgodności, 
opisanego w art. 58-63, Europejska Rada 
Ochrony Danych nie zdołała wydać opinii 
w danej sprawie zwykłą większością 
głosów. Przed wydaniem takiej opinii 
Europejska Rada Ochrony Danych 
uwzględnia wszystkie odnośne informacje, 
jakie może przedstawić organ ds. ochrony 
danych, włącznie z opinią 
zainteresowanych stron.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura odwoławcza jest niezbędna w przypadku niespójnego stosowania tego 
rozporządzenia w państwach członkowskich i w przypadku gdy mechanizm zgodności jest 
nieskuteczny.
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Poprawka 2733
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla wniosków Komisji, 
o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. b) i 
ust. 2, Europejska Rada Ochrony Danych 
podczas wykonywania swoich zadań nie 
zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich 
od nikogo nie przyjmuje.

skreślony

Or. en

Poprawka 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2735
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2736
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2737
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2738
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2740
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2741
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2742
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wydaje opinie na temat projektów 
decyzji organów nadzorczych zgodnie z 
mechanizmem zgodności, o którym mowa 
w art. 57;

d) wydaje opinie na temat projektów 
decyzji organów nadzorczych zgodnie z 
mechanizmem zgodności, o którym mowa 
w art. 57 i w art. 63a;

Or. en

Poprawka 2743
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wydaje opinię na temat tego, który 
organ powinien być organem głównym, 
zgodnie z art. 54a ust. 3; 

Or. en

Poprawka 2744
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) wydaje opinię dla Komisji podczas 
opracowywania aktów delegowanych i 
wykonawczych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 2745
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) rozpatruje kodeksy postępowania i 
zmiany lub uzupełnienia obowiązujących 
kodeksów postępowania przedłożone jej 
na mocy art. 38 ust. 3.

Or. en

Poprawka 2746
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) udziela wsparcia lub uczestniczy w 
postępowaniu sądowym w imieniu organu 
nadzorującego i na wniosek tego organu, 
w przypadku gdy zasoby organu 
nadzorującego są niewystarczające, by 
skutecznie wnieść sprawę do sądu;

Or. en
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Uzasadnienie

Jest to szczególnie ważne w sprawach przeciwko przedsiębiorstwom, które mogą wiązać się z 
wysokimi grzywnami i w przypadku których zdolność prawna organu ds. ochrony danych nie 
odpowiada zdolności prawnej danego przedsiębiorstwa.

Poprawka 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) proponuje założenia europejskiej 
polityki certyfikacji, monitoruje je i 
ocenia, a wyniki przedstawia Komisji.

Or. es

Poprawka 2748
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) ustanawia wspólne procedury odbioru 
informacji i prowadzenia dochodzeń w 
sprawie zawiadomień o niedozwolonym 
przetwarzaniu danych osobowych, aby 
chronić informatorów przed represjami i 
aby zachować poufny charakter źródeł 
informacji, w przypadkach, w których 
informatorów mogłyby dotyczyć przepisy 
prawne państw trzecich zabraniające 
ujawniania takich przypadków 
niedozwolonego przetwarzania danych 
osobowych. 

Or. es



PE506.170v02-00 74/190 AM\929533PL.doc

PL

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ustanowienie wspólnych procedur postępowania z zawiadomieniami 
składanymi przez informatorów i wprowadzania środków w celu ochrony informatorów przed 
ewentualnymi represjami i zachowania ich tożsamości w tajemnicy, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba.

Poprawka 2749
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) wydaje opinię na temat kodeksów 
postępowania opracowywanych na 
szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 2750
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) Europejska Rada Ochrony Danych 
pracuje w przejrzysty sposób i, w 
stosownych przypadkach, prowadzi 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
przy opracowywaniu specyfikacji, opinii, 
wytycznych i innych dokumentów na 
podstawie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2751
Dimitrios Droutsas
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) ustala z organami nadzorczymi stałą 
opłatę za przyznanie ujednoliconego 
oznaczenia w zakresie ochrony danych –
„europejskiej pieczęci w zakresie ochrony 
danych”.

Or. en

Poprawka 2752
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) ustanawia wspólne procedury w 
zakresie otrzymywania i badania 
informacji dotyczących podejrzeń o 
niezgodne z prawem przetwarzanie 
danych, ochrony informatorów przed 
odwetem oraz zapewnienia poufności i 
źródeł otrzymanych informacji, mając na 
uwadze, że informatorzy mogą sami 
narazić się na prześladowania na 
podstawie przepisów krajów trzecich, 
które zakazują ujawniania informacji o 
takim niezgodnym z prawem 
przetwarzaniu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza wymóg zapewnienia ochrony informatorom dostarczającym organowi 
nadzorczemu informacji o tajnym niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, w 
szczególności w odniesieniu do przepisów krajów trzech, które dopuszczają ujawnianie 
danych, które byłoby uznane za niezgodne z prawem w UE. Organy ds. ochrony danych mogą 
być zaangażowane w bardzo poważne sprawy, co wymaga zapewnienia koordynacji i 
spójności przez Europejską Radę Ochrony Danych.
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Poprawka 2753
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja zwraca się o 
opinię doradczą do Europejskiej Rady 
Ochrony Danych może określić termin, w 
jakim Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje taką opinię, przy uwzględnieniu 
pilności sprawy.

2. W przypadku gdy Parlament 
Europejski, Rada lub Komisja zwracają
się o opinię doradczą do Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, mogą określić termin, w 
jakim Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje taką opinię, przy uwzględnieniu 
pilności sprawy.

Or. en

Poprawka 2754
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2755
Frank Engel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2757
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.

Poprawka 2758
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
podejmuje decyzję zwykłą większością 
swoich członków.

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
podejmuje decyzję zwykłą większością 
swoich członków, o ile jej regulamin nie 
przewiduje inaczej.

Or. en

Poprawka 2759
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W głosowaniach w Europejskiej 
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Radzie Ochrony Danych każdy 
przedstawiciel organu nadzorczego 
danego państwa członkowskiego ma tyle 
głosów, ile głosów ma to państwo 
członkowskie w Radzie Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 2760
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 69 – paragraph 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych pełni funkcję jednego z 
wiceprzewodniczących, chyba że został on 
wybrany na przewodniczącego.

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków.

Or. hu

Poprawka 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych pełni funkcję jednego z 
wiceprzewodniczących, chyba że został on
wybrany na przewodniczącego.

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków.

Or. es
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Poprawka 2762
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków. Europejski Inspektor Ochrony 
Danych pełni funkcję jednego z 
wiceprzewodniczących, chyba że został on 
wybrany na przewodniczącego.

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
wybiera przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących spośród swoich 
członków.

Or. es

Poprawka 2763
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE.
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Poprawka 2764
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 70a
Eksperci lub zespół ekspertów

1. Europejska Rada Ochrony Danych 
powołuje organ zainteresowanych stron, 
w skład którego wchodzą eksperci z grup 
zainteresowanych podmiotów. 
Przewodniczący może zaproponować 
udział takich zainteresowanych stron, 
biorąc pod uwagę stowarzyszenia osób, 
których dotyczą dane, grupy 
konsumentów oraz ekspertów z sektora 
prywatnego i środowisk akademickich.
2. Rada decyduje o składzie zespołu 
ekspertów i częstotliwości jego posiedzeń. 
Decyzje te podejmowane są na podstawie 
przepisów regulaminu wewnętrznego 
Rady. Zasady te podaje się do wiadomości 
publicznej.
3. Przewodniczący Rady pełni 
równocześnie funkcję przewodniczącego 
zespołu ekspertów.
4. Członkowie Rady nie mogą być 
członkami zespołu ekspertów. Skład 
zespołu ekspertów jest wymieniany raz 
podczas kadencji, a co najmniej raz na 
trzy lata. Przedstawiciel służb Parlamentu 
Europejskiego i Komisji jest zapraszany 
na posiedzenia zespołu ekspertów i wnosi 
wkład w jego prace.
5. Rada zasięga opinii ekspertów w 
sprawie swojej działalności. 

Or. de
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Poprawka 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji sekretariat: obsługę
sekretariatu zapewnia Europejski 
Inspektor Ochrony Danych.

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji sekretariat. Do Komisji 
należy zapewnienie Radzie środków 
niezbędnych do prowadzenia sekretariatu.

Or. es

Poprawka 2766
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji sekretariat: obsługę 
sekretariatu zapewnia Europejski 
Inspektor Ochrony Danych.

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji sekretariat. Główny
sekretariat Rady zajmuje się sekretariatem, 
przeznaczając w tym celu środki ludzkie i 
materialne, które umożliwią mu skuteczne 
i niezależne pełnienie swoich zadań pod 
kierownictwem przewodniczącego.

Or. es

Poprawka 2767
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przekazywanie informacji między 
członkami Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, jej przewodniczącym i Komisją 

b) przekazywanie informacji między 
członkami Europejskiej Rady Ochrony 
Danych, ekspertami lub zespołem 
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oraz informowanie innych instytucji i 
opinii publicznej;

ekspertów, z którymi Rada się konsultuje, 
przewodniczącym i Komisją oraz 
informowanie innych instytucji i opinii 
publicznej;

Or. de

Poprawka 2768
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przygotowanie posiedzeń oraz działań 
następczych w stosunku do posiedzeń 
Europejskiej Rady Ochrony Danych;

e) przygotowanie posiedzeń oraz działań 
następczych w stosunku do posiedzeń 
Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz 
zaangażowanych ekspertów lub zespołu 
ekspertów;

Or. de

Poprawka 2769
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) przygotowanie, sporządzanie i 
publikowanie opinii i innych tekstów 
przyjętych przez Europejską Radę Ochrony 
Danych.

f) przygotowanie, sporządzanie i 
publikowanie opinii i innych tekstów 
przyjętych przez Europejską Radę Ochrony 
Danych, a także dokumentów 
zaangażowanych ekspertów lub zespołu 
ekspertów.

Or. de

Poprawka 2770
Carmen Romero López
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W terminie dwóch lat od wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia Komisja 
przedstawi projekt ustanawiającego 
niezależną agencję zajmującą się 
sekretariatem, dysponującą środkami 
ludzkimi i materialnymi, które umożliwią 
mu skuteczne i niezależne pełnienie 
swoich zadań pod kierownictwem 
przewodniczącego.

Or. es

Poprawka 2771
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71a
Wydział Prawny

1. Europejska Rada Ochrony Danych ma 
do dyspozycji wydział prawny. Obsługę 
wydziału prawnego zapewnia Europejski 
Inspektor Ochrony Danych.
2. Wydział prawny pod kierownictwem 
przewodniczącego zapewnia organom 
nadzorczym i Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych wsparcie prawne.
3. Wydział prawny jest w szczególności 
odpowiedzialny za:
a) udzielanie organom nadzorczym 
wsparcia w postępowaniu sądowym na 
wniosek danego organu nadzorczego;
b) udział w postępowaniu sądowym w 
imieniu organu nadzorczego i na jego 
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wniosek, w przypadku gdy zasoby organu 
nadzorczego są niewystarczające, by 
skutecznie wnieść sprawę do sądu, lub na 
wniosek Europejskiej Rady Ochrony 
Danych lub Komisji za zgodą organu 
nadzorczego;
c) zapewnienie przekazywania wiedzy 
prawniczej doświadczeń między organami 
nadzorczymi;
d) wyjaśnianie konfliktów jurysdykcji z 
państwami trzecimi.

Or. en

Poprawka 2772
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obrady Europejskiej Rady Ochrony 
Danych są poufne.

1. Obrady Europejskiej Rady Ochrony 
Danych są poufne, gdy zachodzi taka 
konieczność, a jednocześnie zapewnia się 
najwyższe możliwe standardy 
przejrzystości i otwartości w odniesieniu 
do jej ogólnych prac.

Or. en

Poprawka 2773
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dokumenty przedłożone członkom 
Europejskiej Rady Ochrony Danych, 

skreślony
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ekspertom i przedstawicielom osób 
trzecich są poufne, chyba że dostęp do 
tych dokumentów został przyznany 
zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001 
lub Europejska Rada Ochrony Danych w 
inny sposób podaje je do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w państwie członkowskim, w 
którym zamieszkuje, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych go
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia, lub że prawa, 
które to państwo uznaje, nie zostały 
należycie uwzględnione.

Or. es

Poprawka 2775
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
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nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

nadzorczego w państwie członkowskim, w 
którym ma swoją siedzibę, jeżeli uznaje, że 
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, aby wprowadzić mechanizm podejmowania decyzji przez organy nadzorcze we 
wszystkich kwestiach związanych ze skargami obywateli danego państwa członkowskiego. W 
razie potrzeby można będzie podjąć 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 2776
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej, każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

1. Bez uszczerbku dla innych 
administracyjnych lub sądowych środków 
ochrony prawnej każdy podmiot danych 
ma prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego w swoim państwie 
członkowskim lub w państwie 
członkowskim, w którym administrator ma 
swoją główną siedzibę, w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych ich 
dotyczących nie jest zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2777
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2778
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Poprawka 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do prywatności i ochrony danych jest prawem podstawowym jednostki, które nie 
powinno być przedmiotem powództwa zbiorowego i problematycznych aspektów prawnych i 
gospodarczych, które towarzyszą takiemu zbiorowemu powództwu.

Poprawka 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie, których celem jest ochrona 
praw podmiotów danych oraz interesów 
dotyczących ochrony ich danych 

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

osobowych, i które zostały prawidłowo 
ustanowione zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, może złożyć skargę do 
organu nadzorczego tego państwa 
członkowskiego dotyczącą domniemanych 
naruszeń przepisów przewidzianych w
niniejszym rozporządzeniu. Może również 
w imieniu jednego lub więcej podmiotów 
danych mieszkających w tym państwie 
członkowskim wykonywać prawa 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, pod warunkiem że 
posiada do tego wystarczające 
uprawnienia.

Or. es

Poprawka 2781
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 2783
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

podmiotu danych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia zostały naruszone w 
wyniku przetwarzania danych osobowych.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, aby wprowadzić mechanizm podejmowania decyzji przez organy nadzorcze we 
wszystkich kwestiach związanych ze skargami obywateli danego państwa członkowskiego. W 
razie potrzeby można będzie podjąć 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 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Każdy podmiot, organizacja lub 
zrzeszenie działające na rzecz ochrony 
praw i interesów osób fizycznych lub w 
interesie publicznym, które zostały 
prawidłowo ustanowione zgodnie z 
prawem państwa członkowskiego, mają
prawo złożyć skargę do organu 
nadzorczego dowolnego państwa 
członkowskiego w imieniu jednego lub 
więcej podmiotów danych, jeżeli uznają, 
że prawa podmiotu danych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia zostały 
naruszone w wyniku przetwarzania danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 2786
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. es

Poprawka 2788
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każdy podmiot, organizacja lub zrzeszenie, 

skreślony
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o których mowa w ust. 2, ma prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego w 
dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 
uznaje, że doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do prywatności i ochrony danych jest prawem podstawowym jednostki, które nie 
powinno być przedmiotem powództwa zbiorowego i problematycznych aspektów prawnych i 
gospodarczych, które towarzyszą takiemu zbiorowemu powództwu.

Poprawka 2790
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każda osoba ma prawo złożyć skargę do 
organu nadzorczego w dowolnym państwie 
członkowskim, jeżeli uznaje, że doszło do 
naruszenia ochrony danych osobowych.

Or. hu

Poprawka 2791
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każdy podmiot, organizacja lub zrzeszenie, 
o których mowa w ust. 2, ma prawo złożyć 
skargę do organu nadzorczego w 

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

dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 
uznaje, że doszło do naruszenia ochrony 
danych osobowych, lub jeżeli uznaje, że 
administrator lub podmiot przetwarzający 
naruszył swoje obowiązki wynikające z 
art. 23.

Or. en

Poprawka 2792
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Niezależnie od skargi podmiotu danych 
każdy podmiot, organizacja lub zrzeszenie, 
o których mowa w ust. 2, ma prawo złożyć 
skargę w dowolnym członkowskim, w 
którym ma swoją siedzibę, jeżeli uznaje, że 
doszło do naruszenia ochrony danych 
osobowych, które dotyczy osób 
mieszkających w tym państwie 
członkowskim.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się, aby wprowadzić mechanizm podejmowania decyzji przez organy nadzorcze we 
wszystkich kwestiach związanych ze skargami obywateli danego państwa członkowskiego. W 
razie potrzeby można będzie podjąć 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 2793
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej od decyzji organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.

skreślony

Or. en

Poprawka 2794
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej od decyzji organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.

1. Bez uszczerbku dla procedury opisanej 
w art. 63a, każda osoba fizyczna lub 
prawna ma prawo do sądowego środka 
ochrony prawnej od decyzji organu 
nadzorczego, które mają na nią wpływ.

Or. en

Poprawka 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej od decyzji organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo zaskarżyć decyzje organu 
nadzorczego, które jej dotyczą lub szkodzą 
jej w jakikolwiek sposób.

Or. es
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Poprawka 2796
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba fizyczna lub prawna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej od decyzji organu nadzorczego, 
które jej dotyczą.

1. Każdy administrator, podmiot 
przetwarzający lub inna osoba fizyczna 
lub prawna ma prawo do sądowego środka 
ochrony prawnej od decyzji organu 
nadzorczego, które jej dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zapisu.

Poprawka 2797
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy podmiot danych ma prawo do 
sądowego środka ochrony prawnej 
zobowiązującego organ nadzorczy do 
podjęcia działania w sprawie skargi w 
przypadku braku decyzji chroniącej jego 
prawa lub w przypadku gdy organ 
nadzorczy nie poinformuje podmiotu 
danych w terminie trzech miesięcy o 
postępach w rozpatrywania skargi lub 
rezultatach jej rozpatrzenia na mocy art. 
52 ust. 1 lit. b).

skreślony

Or. en
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Poprawka 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy podmiot danych ma prawo do 
sądowego środka ochrony prawnej 
zobowiązującego organ nadzorczy do 
podjęcia działania w sprawie skargi w 
przypadku braku decyzji chroniącej jego 
prawa lub w przypadku gdy organ 
nadzorczy nie poinformuje podmiotu 
danych w terminie trzech miesięcy o 
postępach w rozpatrywania skargi lub 
rezultatach jej rozpatrzenia na mocy art. 
52 ust. 1 lit. b).

2. Jeżeli po upływie trzech miesięcy od 
wniesienia skargi organ nadzorczy nie
poinformował podmiotu danych o toku tej 
skargi, należy uznać, że skarga została 
odrzucona. Należy również uznać, że 
skarga została odrzucona, jeżeli po 
upływie sześciu miesięcy od jej wniesienia 
nie została ona ostatecznie rozpatrzona 
przez organ nadzorczy.

Or. es

Poprawka 2799
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Postępowanie przeciwko organowi 
nadzorczemu wszczyna się przed sądem 
państwa członkowskiego, w którym organ 
nadzorczy ma siedzibę.

skreślony

Or. en

Poprawka 2800
Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu, 
wszczął postępowanie w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. hu

Poprawka 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu, 
wszczął postępowanie w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. es

Poprawka 2802
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu, 
wszczął postępowanie w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 2803
Carmen Romero López

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu, 
wszczął postępowanie w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka spójna z propozycją zawartą w art. 54 a (nowym).
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Poprawka 2804
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu,
wszczął postępowanie w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

4. Podmiot danych, którego dotyczy 
decyzja organu nadzorczego w innym 
państwie członkowskim niż to, w którym 
podmiot danych ma miejsce zwykłego 
pobytu, może zażądać, aby organ 
nadzorczy państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu,
przekazał sprawę Europejskiej Radzie 
Ochrony Danych, gdzie jego sprawa 
zostanie rozpatrzona zgodnie z 
mechanizmem zgodności. Tylko w
przypadku gdy rada ta nie rozstrzygnie 
sporu między dwoma organami 
nadzorczymi ochrony danych, podmiot 
danych może zwrócić się do organu 
nadzorczego państwa członkowskiego, w 
którym ma miejsce zwykłego pobytu, o 
wszczęcie postępowania w jego imieniu 
przeciwko właściwemu organowi 
nadzorczemu w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 2805
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wykonują 
prawomocne orzeczenia sądów, o których 
mowa w niniejszym artykule.

skreślony

Or. en
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Poprawka 2806
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. państwa członkowskie przewidują, że 
żadna strona wnosząca powództwo 
przeciwko organowi nadzorczemu, o 
którym mowa w niniejszym artykule, nie 
jest zgodnie z prawem upoważniona do 
odszkodowania z tytułu łącznych kosztów, 
które miałoby pochodzić od pozostałych 
stron, chyba że roszczenie w sposób 
oczywisty jest niepoważne;

Or. en

Uzasadnienie

Osoby, których dane dotyczą, ale i mniejsi administratorzy (MŚP) są często zmuszani do 
akceptowania nawet bardzo wątpliwych decyzji administratorów odpowiedzialnych za 
kontrolę danych ze względu na poważne ryzyko finansowe związane z odwołaniem się od 
takich decyzji, przy czym wygranie sprawy zazwyczaj nie wiąże się z korzyścią finansową. 
Sugerowano, że należy odstąpić od kosztów sądowych i zwrotu kosztów, aby każda ze stron 
mogła skutecznie dochodzić swoich praw.

Poprawka 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek 
dostępnego administracyjnego środka 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, o której 
mowa w art. 73, każda osoba fizyczna ma 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uznaje, że jej prawa na 

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

rozporządzenia zostały naruszone.

Or. es

Poprawka 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy postępowanie toczy 
się w ramach mechanizmu zgodności, o 
którym mowa w art. 58, a dotyczy tego 

3. W przypadku gdy postępowanie toczy 
się w ramach mechanizmu zgodności, o 
którym mowa w art. 58, a dotyczy tego 
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samego środka, decyzji lub praktyki, sąd 
może zawiesić postępowanie, które się 
przed nim toczy, chyba że pilny charakter 
sprawy dotyczącej ochrony praw podmiotu 
danych nie pozwala oczekiwać na wynik 
postępowania w ramach mechanizmu 
zgodności.

samego środka, decyzji lub praktyki, sąd 
może – na wniosek którejkolwiek ze stron 
i po uprzednim wysłuchaniu wszystkich 
stron – zawiesić postępowanie, które się 
przed nim toczy, chyba że pilny charakter 
sprawy dotyczącej ochrony praw podmiotu 
danych nie pozwala oczekiwać na wynik 
postępowania w ramach mechanizmu 
zgodności.

Or. es

Poprawka 2810
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2811
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 2812
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy właściwy sąd państwa 
członkowskiego ma uzasadnione powody, 
by sądzić, że równoległe postępowanie 
toczy się w innym państwie członkowskim, 
kontaktuje się z właściwym sądem innego 
państwa członkowskiego, aby potwierdzić 
fakt prowadzenia takiego równoległego 
postępowania.

skreślony

Or. es

Poprawka 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy równoległe 
postępowanie w drugim państwie 
członkowskim dotyczy tego samego 
środka, decyzji lub praktyki, sąd może 

skreślony
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zawiesić postępowanie.

Or. es

Poprawka 2817
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie czuwają nad 
zapewnieniem dzieciom praw, o których 
mowa w art. 73-75. W przypadku gdy 
dzieci uczestniczą w procedurach, o 
których mowa w art. 73-75, państwa 
członkowskie przewidują w miarę 
możliwości specjalne gwarancje, 
zwłaszcza w zakresie pomocy prawnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględniając słabszą pozycję dziecka, należy także przewidzieć możliwości skorzystania ze 
środka ochrony prawnej i zgłaszania skarg.

Poprawka 2818
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2819
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę, 
chyba że udowodni on, iż nie spowodował 
tej szkody ani umyślnie, ani w wyniku 
zaniedbania.

Or. de

Uzasadnienie

Kwestię tę uregulowano w ust. 3, ale w tym miejscu jest to właściwsze.

Poprawka 2820
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każda osoba, która poniosła materialną 
lub niematerialną szkodę w wyniku 
niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.
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Podmiot przetwarzający musi udowodnić, 
że nie spowodował szkody.

Or. en

Poprawka 2821
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na brak równowagi w dostępie do decydujących informacji ciężar dowodu 
powinien spoczywać na podmiocie przetwarzającym.

Poprawka 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 

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

do odszkodowania od administratora, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

Or. en

Poprawka 2823
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 
do odszkodowania od administratora, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.
Jeżeli podmiot przetwarzający przetwarza 
dane osobowe do celów innych niż 
wynikające z poleceń administratora, 
może być pociągnięty do 
odpowiedzialności, jeżeli ktokolwiek 
poniesie szkodę w wyniku takiego 
przetwarzania.

Or. en

Poprawka 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych lub działania 
niezgodnego z przepisami ustanowionymi 
w niniejszym rozporządzeniu, ma prawo 

1. Każda osoba, która poniosła szkodę w 
wyniku niezgodnej z prawem operacji 
przetwarzania danych, w tym również z 
powodu wpisania na czarną listę, lub 
działania niezgodnego z przepisami 
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do odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

ustanowionymi w niniejszym 
rozporządzeniu, ma prawo do 
odszkodowania od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego, 
odpowiedzialnego za poniesioną szkodę.

Or. en

Uzasadnienie

Odszkodowanie należy się, jeżeli dane wykorzystano do uniemożliwienia osobie, której dane 
dotyczą, wykonywania zawodu lub znalezienia zatrudnienia w przyszłości.

Poprawka 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2826
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 

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

odszkodowania w zakresie, w jakim nie 
określono jeszcze odpowiedzialności w 
ramach ustaleń dotyczących 
odpowiedzialności, o których mowa w art.
24.

Or. en

Poprawka 2827
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada 
solidarnie za całą kwotę odszkodowania, 
chyba że zawarli między sobą odpowiednie 
porozumienie w formie pisemnej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stwarza zachętę do wyjaśnienia ról i zakresu odpowiedzialności na 
piśmie w przypadkach, kiedy w przetwarzaniu danych bierze udział kilku administratorów i 
podmiotów przetwarzających, co jest zgodne z art. 29 opinii grupy roboczej nr 169.

Poprawka 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator lub podmiot 
przetwarzający, każdy administrator i 
podmiot przetwarzający odpowiada

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

Or. en

Poprawka 2829
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator, każdy 
administrator odpowiada jedynie w takim 
stopniu, w jakim jest odpowiedzialny za 
zdarzenie będące przyczyną szkody i w 
jakim odpowiedzialności tej nie określono 
jeszcze w ramach ustaleń dotyczących 
odpowiedzialności, o których mowa w art.
24.

Or. en

Poprawka 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Jeżeli w przetwarzaniu bierze udział 
więcej niż jeden administrator, każdy 
administrator odpowiada solidarnie za całą 
kwotę odszkodowania, bez względu na 
porozumienie umowne, które ewentualnie 
zawarli zgodnie z art. 24.

Or. en
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Poprawka 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2832
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de

Poprawka 2833
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 2834
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Administrator może zostać zwolniony z 
odpowiedzialności na mocy ust. 2, w 
całości lub w części, jeżeli udowodni, że 
nie jest odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody.

Or. en

Poprawka 2835
Frank Engel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Administrator może zastać zwolniony z 
tej odpowiedzialności, w całości lub w 
części, jeżeli udowodni, że nie jest 
odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody, lub 
jeżeli administrator nie posiada 
rzeczywistej wiedzy o zdarzeniu, które 
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doprowadziło do roszczenia o 
odszkodowanie.

Or. en

Poprawka 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Administrator może zostać zwolniony z 
odpowiedzialności na mocy ust. 2, w 
całości lub w części, jeżeli udowodni, że 
nie jest odpowiedzialny za zdarzenie, które 
doprowadziło do powstania szkody.

Or. en

Poprawka 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2838
Frank Engel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli podmiot przetwarzający 
przetwarza dane osobowe inne niż by to 
wynikało z poleceń administratora, może 
być pociągnięty do odpowiedzialności, 
jeżeli ktokolwiek poniesie szkodę w 
wyniku takiego przetwarzania.

Or. en

Poprawka 2839
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy administrator 
ustanowił przedstawiciela, wszystkie kary 
mają zastosowanie do przedstawiciela, bez 
uszczerbku dla jakiejkolwiek kary, która 
może grozić administratorowi.

skreślony

Or. en

Poprawka 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy administrator 
ustanowił przedstawiciela, wszystkie kary 
mają zastosowanie do przedstawiciela, bez 
uszczerbku dla jakiejkolwiek kary, która 

2. W przypadku gdy administrator 
ustanowił przedstawiciela, wszystkie kary 
mają zastosowanie do przedstawiciela jako 
takiego i przedstawiciel stosuje się do 
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może grozić administratorowi. nich, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek 
kary, która może grozić administratorowi.

Or. es

Poprawka 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie określają 
przepisy dotyczące skutecznych i 
odstraszających kar, zdolnych zapobiegać 
naruszaniu podstawowego prawa do 
ochrony danych osobowych, zgodnie z 
zapisem w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w tym przepisy prawne 
uznające za przestępstwo wykorzystywanie 
danych osobowych do umieszczania 
pracowników na czarnej liście, 
weryfikowania ich lub blokowania im 
dostępu do zatrudnienia w przyszłości.

Or. en

Poprawka 2842
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy stosowaniu kar, o których mowa 
w ust. 1, państwa członkowskie w pełni 
przestrzegają zasady ne bis in idem, która 
oznacza, że nie można nakładać 
podwójnych kar za to samo naruszenie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
osoby lub przedsiębiorstwa biorące udział 
w sporządzaniu czarnych list były 
wykluczone z otrzymywania dotacji i 
finansowania UE oraz z udziału w 
zaproszeniach do składania ofert w 
ramach zamówień publicznych na 
szczeblu unijnym, krajowym lub na 
szczeblu administracji publicznej do czasu 
zakończenia wszelkich postępowań 
sądowych, pełnego wypłacenia wszystkim 
poszkodowanym wszelkich odszkodowań 
oraz przedstawienia rzetelnych dowodów 
na to, że nielegalną praktykę 
wyeliminowano z danej organizacji.

Or. en

Poprawka 2844
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sankcje administracyjne Sankcje

Or. en

Poprawka 2845
Josef Weidenholzer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Organ nadzorczy konfiskuje wszelkie 
zyski administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, które uzyskano 
bezpośrednio w wyniku zamierzonego 
naruszenia przepisów niniejszego 
rozporządzenia lub z powodu rażącego 
zaniedbania w odniesieniu do ich 
przestrzegania.

Or. en

Uzasadnienie

W pewnych sytuacjach grzywna, której podstawą jest wartość procentowa, może być niższa 
od zysków uzyskanych w wyniku naruszenia przepisów prawa, co sprawia, że niektóre modele 
nielegalnej działalności prowadzonej na dużą skalę stają się ogólnie dochodowe. W poprawce 
tej wprowadza się dobrze znaną zasadę konfiskaty zysków w celu wyeliminowania tej luki 
prawnej i zagwarantowania uczciwej konkurencji między administratorami i podmiotami 
przetwarzającymi przestrzegającymi prawa.

Poprawka 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Komisja sporządza elektroniczny 
rejestr wcześniejszych naruszeń, do 
którego dostęp będą miały wszystkie 
krajowe organy nadzorcze. Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 86 do celów 
zarządzania rejestrem elektronicznym 
wcześniejszych naruszeń zgodnie z 
niniejszym artykułem.

Or. es
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Poprawka 2847
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji administracyjnych 
zgodnie niniejszym artykułem. Organy 
nadzorcze współpracują ze sobą stosownie 
do art. 46 i 57 w celu zagwarantowania 
zharmonizowanych sankcji w całej UE.

Or. en

Poprawka 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2849
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do wydawania ostrzeżeń lub nakładania 
sankcji administracyjnych zgodnie 
niniejszym artykułem.
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Or. en

Poprawka 2850
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji administracyjnych 
zgodnie niniejszym artykułem. Organy 
nadzorcze współpracują ze sobą stosownie 
do art. 46 i 57 w celu zagwarantowania 
spójnych sankcji w całej UE.

Or. en

Poprawka 2851
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Organ nadzorczy, właściwy zgodnie z 
art. 51, jest uprawniony do nakładania 
sankcji administracyjnych zgodnie 
niniejszym artykułem

Or. pl

Poprawka 2853
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 2854
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji administracyjnych 
zgodnie niniejszym artykułem. Sankcje 
administracyjne będące do dyspozycji 
organów nadzorczych muszą obejmować 
co najmniej kary finansowe i inne sankcje 
administracyjne, takie jak upomnienia i 
zalecenia dotyczące podjęcia działań 
naprawczych, w tym również w 
odniesieniu do środków technicznych i 
organizacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Organom nadzorczym potrzebne są wystarczające uprawnienia w celu egzekwowania tego 
rozporządzenia.

Poprawka 2855
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Na podmioty, które nie wywiązują się z 
zobowiązań określonych w niniejszym 
rozporządzeniu, organ nadzorczy nakłada 
co najmniej jedną z następujących 
sankcji:
a) pisemne ostrzeżenie;
b) regularne okresowe kontrole w zakresie 
ochrony danych;
c) grzywnę w wysokości do 100 000 000 
EUR.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcja administracyjna w każdym indywidualnym przypadku jest skuteczna, proporcjonalna 
i odstraszająca.

Poprawka 2856
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Jeżeli administrator lub podmiot 
przetwarzający posiada ważną europejską 
pieczęć w zakresie ochrony danych, 
zgodnie z art. 39, grzywnę, o której mowa 
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w ust. 2 lit. c), nakłada się tylko wówczas, 
gdy naruszenie przepisów było zamierzone 
lub wynikało z zaniedbania.

Or. en

Uzasadnienie

Europejska pieczęć w zakresie ochrony danych powinna wzbudzać zaufanie wśród osób, 
których dane dotyczą, 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 2857
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wynika częściowo z wprowadzenia art. 79 ust. 1b i 2a, a częściowo z chęci 
wyeliminowania zbędnych specyfikacji.
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Poprawka 2858
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia,
wrażliwości danych osobowych,
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia szkody lub ryzyka 
istotnej szkody spowodowanej 
naruszeniem, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez



PE506.170v02-00 128/190 AM\929533PL.doc

PL

nadzorczym w celu usunięcia naruszenia. tę osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.
Chociaż istnieje pewna uznaniowość w 
nakładaniu takich sankcji, umożliwiająca 
wzięcie pod uwagę okoliczności opisanych 
powyżej i innych faktów odnoszących się 
do konkretnej sytuacji, rozbieżności w 
stosowaniu sankcji administracyjnych 
mogą podlegać weryfikacji w ramach 
mechanizmu zgodności.

Or. en

Poprawka 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2861
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem:

a) charakteru, powagi i czasu trwania 
naruszenia;
b) umyślnego lub lekkomyślnego 
charakteru naruszenia;

c) szczególnych kategorii danych 
osobowych;
d) stopnia odpowiedzialności osoby 
fizycznej lub prawnej oraz poprzednich 
naruszeń popełnionych przez tę osobę;

e) stopnia odpowiedzialności za ochronę 
danych przy pomocy technicznych i 
organizacyjnych środków i procedur, w 
szczególności w oparciu o art. 35, 38a, 
38b, 38c i 39;
f) technicznych i organizacyjnych środków 
i procedur wdrażanych na mocy art. 23; i
g) stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka przejęta z opinii komisji ITRE. Na kwotę nakładanej grzywny musi wpływać 
również kwestia, czy chodzi o dane szczególnie chronione. Należy ponadto brać pod uwagę, 



PE506.170v02-00 130/190 AM\929533PL.doc

PL

czy administrator lub podmiot przetwarzający uważa ochronę danych za sprawę zasadniczą i
czy dowodzi tego swoim postępowaniem, wdrażając techniczne lub organizacyjne środki i 
zabezpieczenia, przewidziane w art. 35, 38a, 38b, 38c i 39.

Poprawka 2862
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. 

Or. en

Poprawka 2863
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia,

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwota
grzywny administracyjnej odzwierciedla w 
należyty sposób charakter, powagę i czas
trwania naruszenia, umyślny lub 
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umyślnego lub lekkomyślnego charakteru
naruszenia, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz
poprzednich naruszeń popełnionych przez
tą osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.

lekkomyślny charakter naruszenia, stopień
odpowiedzialności osoby fizycznej lub 
prawnej oraz poprzednie naruszenia 
popełnione przez tę osobę, techniczne i 
organizacyjne środki i procedury 
wdrażane na mocy art. 23 i stopień
współpracy z organem nadzorczym w celu 
usunięcia naruszenia.

Or. en

Poprawka 2864
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. Kwotę 
grzywny administracyjnej określa się z 
należytym uwzględnieniem charakteru, 
powagi i czasu trwania naruszenia,
wrażliwości danych osobowych,
umyślnego lub lekkomyślnego charakteru 
naruszenia, stopnia szkody lub ryzyka 
istotnej szkody spowodowanej 
naruszeniem, stopnia odpowiedzialności 
osoby fizycznej lub prawnej oraz 
poprzednich naruszeń popełnionych przez
tę osobę, technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.
Chociaż istnieje pewna uznaniowość w 
nakładaniu takich sankcji, umożliwiająca 
wzięcie pod uwagę okoliczności opisanych 
powyżej i innych faktów odnoszących się 
do konkretnej sytuacji, rozbieżności w 
stosowaniu sankcji administracyjnych 
mogą podlegać weryfikacji w ramach 
mechanizmu zgodności.
Ustalając grzywnę administracyjną, organ 
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nadzorczy uwzględnia grzywny, 
odszkodowania lub inne kary nałożone 
wcześniej przez sąd lub inny organ na 
daną osobę fizyczną lub prawną w 
związku z naruszeniem.
Czynniki obciążające, które uzasadniają 
grzywny w wysokości górnych pułapów 
ustanowionych w ust. 4–6, to w 
szczególności:
a) ponawiane naruszenia popełnione z 
zuchwałym lekceważeniem 
obowiązującego prawa;
b) odmowa współpracy w ramach procesu 
egzekwowania prawa lub jego 
utrudnianie; oraz
c) naruszenia, które są umyślne, poważne 
i mogą wyrządzić znaczne szkody.
Czynniki łagodzące, które uzasadniają 
grzywny w wysokości dolnych pułapów, 
to:
a) środki podjęte przez osobę fizyczną lub 
prawną w celu zapewnienia wypełniania 
odpowiednich obowiązków;
b) rzeczywista niepewność co do tego, czy 
działanie stanowi naruszenie 
odpowiednich obowiązków;
c) bezzwłoczne zaprzestanie działania 
stanowiącego naruszenie po 
uświadomieniu go sobie; oraz
d) współpraca w ramach procesu 
egzekwowania prawa.

Or. en

Poprawka 2865
Hubert Pirker

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Przy określaniu wysokości grzywny należy uwzględnić kategorię danych oraz skalę szkód.

Poprawka 2866
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Sankcja administracyjna w każdym 
indywidualnym przypadku jest skuteczna, 
proporcjonalna i odstraszająca. 
Podejmując decyzję co do charakteru, 
zakresu i powagi sankcji administracyjnej, 
jaką należy zastosować, organ nadzorczy 
uwzględnia wszelkie okoliczności, a w 
szczególności:
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środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia.

a) charakter, powagę i czas trwania 
naruszenia;

b) czy naruszenie było umyślne;
c) czy podjęto rozsądne kroki w celu 
zapobieżenia naruszeniu;
d) czy naruszenie miało miejsce ze szkodą 
lub uszczerbkiem dla praw podstawowych 
i swobód osoby, której dane dotyczą, lub 
czy stanowiło dla niej poważne 
zagrożenie;
e) wszelkie kroki podjęte w celu 
złagodzenia skutków naruszenia, w tym 
stopień współpracy z organem nadzorczym 
w celu usunięcia naruszenia lub jego 
skutków;
f) wcześniejsze naruszenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładniejsze określenie okoliczności, które należy brać pod uwagę.

Poprawka 2867
Alexander Alvaro

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Sankcje administracyjne uwzględniają 
następujące czynniki:
a) charakter, powagę i czas trwania 
naruszenia;
b) procedury wdrożone w odniesieniu do 
kontekstów przetwarzania danych i 
zagrożeń zeń wynikających, o czym mowa 
w art. 5a i 5b;
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c) stopień odpowiedzialności osoby 
fizycznej lub prawnej oraz poprzednie 
naruszenia popełnione przez tę osobę;
d) techniczne i organizacyjne środki i 
procedury wdrażane na mocy:
(i) art. 23 – uwzględnienie ochrony 
danych już w fazie projektowania oraz 
ochrona danych jako opcja domyślna;
(ii) art. 23a – przestrzeganie przepisów;
(iii) art. 30 – bezpieczeństwo 
przetwarzania;
(iv) art. 33 – ocena skutków w zakresie 
ochrony danych;
(v) art. 33a – przegląd zgodności z 
przepisami w zakresie ochrony danych;
(vi) art. 35 – wyznaczenie inspektora 
ochrony danych;
e) zakres współpracy z organem 
nadzorczym.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcja administracyjna w każdym indywidualnym przypadku jest skuteczna, proporcjonalna 
i odstraszająca.

Poprawka 2868
Dimitrios Droutsas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu określenia rodzaju, poziomu i 
kwoty sankcji administracyjnej organ 
nadzorczy bierze pod uwagę wszystkie 
istotne okoliczności, z należytym 
uwzględnieniem następujących kryteriów:
a) posiadania przez administratora lub 
podmiot przetwarzający ważnej 
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europejskiej pieczęci w zakresie ochrony 
danych, zgodnie z art. 39;
b) charakteru, powagi i czasu trwania 
naruszenia;
c) umyślnego lub lekkomyślnego 
charakteru naruszenia;
d) stopnia odpowiedzialności osoby 
fizycznej lub prawnej oraz poprzednich 
naruszeń popełnionych przez tę osobę;
e) technicznych i organizacyjnych 
środków i procedur wdrażanych na mocy 
art. 23 i 30, takich jak pseudonimizacja;
f) szczególnych kategorii danych 
osobowych, na które wpłynęło naruszenie;
g) powtarzającego się charakteru 
naruszenia;
h) wagi szkody poniesionej przez osoby, 
których dane dotyczą;
i) interesu pieniężnego prowadzącego do 
dopuszczenia się naruszenia przez osobę 
odpowiedzialną oraz poziomu korzyści 
uzyskanych przez osobę odpowiedzialną 
lub strat, których osoba ta uniknęła, o ile 
można je ustalić;
j) stopnia współpracy z organem 
nadzorczym w celu usunięcia naruszenia 
oraz złagodzenia ewentualnych 
negatywnych skutków naruszenia; oraz
k) odmowy współpracy z organem 
nadzorczym lub zablokowania inspekcji, 
audytów i kontroli przeprowadzanych 
przez organ nadzorczy zgodnie z art. 53.

Or. en

Poprawka 2869
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja wprowadzenia art. 79 ust 2a (nowy).

Poprawka 2870
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.
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Or. en

Poprawka 2871
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Organ nadzorczy musi być elastyczny w swoich decyzjach dotyczących sankcji.

Poprawka 2872
Salvador Sedó i Alabart

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku zaistnienia pierwszego 
przypadku nieumyślnego naruszenia 
niniejszego rozporządzeniem nie nakłada 
się sankcji, lecz można udzielić ostrzeżenia 
na piśmie. W przypadku powtarzającego 
się, celowego naruszania właściwy organ 
nadzorczy, uwzględniając powstałe 
szkody, może nałożyć grzywnę w 
wysokości do 1 000 000 EUR, zaś w 
przypadku przedsiębiorstwa – grzywnę w 
wysokości do 1% jego rocznego 
światowego obrotu.

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Poprawka 2874
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku zaistnienia pierwszego 
przypadku nieumyślnego naruszenia 
niniejszego rozporządzeniem nie nakłada 

3. W przypadku nieumyślnego naruszenia
przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 
jeżeli żadna osoba, której dane dotyczą, 
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się sankcji, lecz udziela ostrzeżenia na 
piśmie, w przypadku gdy:

nie poniosła szkody, organ nadzorczy 
dochodzi do porozumienia z 
zainteresowanym administratorem lub 
podmiotem przetwarzającym, aby 
rozwiązać problem naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia bez pisemnego 
ostrzeżenia lub nakładania sankcji.

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

W przypadku poważnego naruszenia 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
organ nadzorczy w pierwszej kolejności 
powinien wystosować pisemne ostrzeżenie 
i poinformować w nim o możliwych 
sankcjach, aby rozwiązać problem 
naruszeń, które miały miejsce, w 
rozsądnym terminie bez nakładania 
sankcji.
Organ nadzorczy może nałożyć grzywnę 
na podstawie ust. 2 wynoszącą do 
1 000 000 EUR lub – w przypadku 
przedsiębiorstwa – do 2% jego rocznego 
światowego obrotu jedynie w przypadku 
nierozwiązania problemu zaistniałych 
naruszeń ochrony danych przy pomocy 
środków, o których poinformowano w 
pisemnym ostrzeżeniu, lub w przypadku 
powtarzających się umyślnych naruszeń.

Or. en

Uzasadnienie

Sankcje należy uprościć, muszą się one opierać na powstałym zagrożeniu i powinny być 
różnicowane w zależności od powagi naruszenia. Należy utrzymać maksymalną kwotę, 
przewidzianą jako grzywna. Należy jednak utrzymać niezależność organów nadzorczych, 
określoną w art. 8 ust. 3 Karty praw podstawowych UE. Ponadto mechanizm zgodności, a w 
szczególności art. 58 ust. 3 i 4, może przyczyniać się do prowadzenia w UE ujednoliconej 
polityki sankcji administracyjnych.
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Poprawka 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W przypadku pierwszego nieumyślnego 
naruszenia niniejszego rozporządzenia –
jeżeli brak wcześniejszych prawomocnych 
orzeczeń lub jeżeli zostały one wymazane 
– nie nakłada się sankcji, lecz udziela 
ostrzeżenia na piśmie, a jedynie jeżeli 
okoliczności danej sprawy tego wymagają 
można zastosować alternatywne działania 
naprawcze w następujących przypadkach 
i w następującej formie:

Or. es

Poprawka 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub,
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. fr
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Poprawka 2877
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Poprawka 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) osoba fizyczna przetwarza dane 
osobowe nie dla celów handlowych; lub
b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację 
zatrudniającą mniej niż 250 osób ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.
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Or. en

Poprawka 2879
Jan Mulder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przetwarzanie danych osobowych przez 
przedsiębiorstwo lub organizację ma 
jedynie charakter poboczny w stosunku do 
głównej działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Limit 250 pracowników stawia pracodawców w sytuacji nierówności, dyskryminuje większe 
przedsiębiorstwa i w żadnym wypadku nie jest konieczny, aby osiągnąć cel niniejszego 
artykułu. Ponadto limit ten nie we wszystkich aspektach podlega łatwej interpretacji.

Poprawka 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) przedsiębiorstwo lub organizacja jest 
gotowa współpracować z organem 
nadzorczym w celu wprowadzenia 
środków naprawczych pozwalających 
uniknąć podobnych naruszeń w 
przyszłości. Współpraca w tej dziedzinie 
odbywa się na podstawie wiążących 
porozumień z organem nadzorczym. Brak 
współpracy z należycie akredytowanym 
organem nadzorczym po upływie sześciu 
miesięcy od wszczęcia postępowania 
spowoduje nałożenie odpowiedniej 
grzywny.

Or. es

Poprawka 2882
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dane przetwarza organ publiczny.

Or. en

Poprawka 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) organ administracji publicznej 
współpracuje z organem nadzorczym w 
celu wprowadzenia środków 
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umożliwiających uniknięcie podobnych 
naruszeń w przyszłości. Współpraca w tej 
dziedzinie odbywa się na podstawie 
porozumień lub decyzji przyjętych przez 
daną administrację, w których zawarte 
zostanie odniesienie do przyczyny 
przyjętych środków. Brak współpracy z 
należycie akredytowanym organem 
nadzoru po upływie jednego roku od 
wszczęcia postępowania spowoduje 
nałożenie odpowiedniej grzywny.

Or. es

Poprawka 2884
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Organ nadzorczy może w 
szczególności zadecydować, że 
odpowiednim rozwiązaniem jest 
zastosowanie sankcji innej niż kara 
finansowa, jeżeli charakter, zakres lub 
cele przetwarzania z dużym 
prawdopodobieństwem wskazują na to, że 
przetwarzanie nie stanowi zagrożenia dla 
praw podstawowych osoby, której dane 
dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Organ nadzorczy musi być elastyczny, kiedy nakłada sankcje w związku z danym 
zagrożeniem.

Poprawka 2885
Alexander Alvaro
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślony

a) nie ustanowił mechanizmów 
umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;
b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja wprowadzenia art. 79 ust 2a (nowy).

Poprawka 2886
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślony

a) nie ustanowił mechanizmów 
umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;
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b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

Or. en

Poprawka 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślony

a) nie ustanowił mechanizmów 
umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;
b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

Or. en

Poprawka 2888
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę, 
która nie przekracza 250 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa – 1% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
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który umyślnie lub lekkomyślnie: podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy art. 12 ust. 1 i 2.

a) nie ustanowił mechanizmów 
umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;
b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

Or. en

Poprawka 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę, 
która nie przekracza 250 000 EUR lub, w 
przypadku przedsiębiorstwa, 1% jego 
rocznego światowego obrotu (w zależności 
od tego, która kwota jest wyższa), na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy art. 12 ust. 1 i 2.

a) nie ustanowił mechanizmów 
umożliwiających podmiotom danych 
składanie wniosków lub nie odpowiada 
podmiotom danych bezzwłocznie lub 
odpowiada nie w wymaganym formacie 
zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2;
b) pobiera opłatę za informację lub 
odpowiedzi na wnioski podmiotów danych 
naruszając w ten sposób art. 12 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładniejsze sformułowanie i odpowiedniejsza maksymalna kwota grzywny za umyślne 
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naruszenie.

Poprawka 2890
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. Organ nadzorczy może nałożyć grzywnę 
do wysokości 250 000 EUR na każdy 
podmiot, który umyślnie:

Or. en

Poprawka 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot,
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. W zależności od powagi naruszenia 
organ nadzorczy nakłada grzywnę lub 
wystosowuje ostrzeżenie w stosunku do
każdego podmiotu, który umyślnie lub 
lekkomyślnie:

Or. en

Poprawka 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1% jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. en

Poprawka 2893
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot,
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. Organ nadzorczy nakłada grzywny 
dostosowane do powagi i skali incydentu, 
wyrządzonej lub potencjalnej szkody, 
długości trwania naruszenia, 
wcześniejszych naruszeń i reakcji na dany 
incydent lub dane incydenty maksymalnie 
do wysokości 250 000 EUR lub, w 
przypadku przedsiębiorstwa, do 0,5% jego 
rocznego światowego obrotu. Tego rodzaju 
naruszenia i grzywny mogą mieć 
zastosowanie w stosunku do każdego 
podmiotu, który:

Or. en

Poprawka 2894
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
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wysokości 250 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

wysokości 500 000 EUR na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. de

Uzasadnienie

Grzywna nakładana w zależności od obrotu przedsiębiorstwa byłaby w przypadku takiego 
naruszenia nieproporcjonalna.

Poprawka 2895
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 250.000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 0,5 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

4. Organ nadzorczy może nałożyć grzywnę 
do wysokości 250 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 0,5% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzorcze same muszą mieć możliwość decydowania, czy grzywna jest odpowiednim 
rozwiązaniem i jeżeli tak – w jakiej wysokości.

Poprawka 2896
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 

skreślony
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który umyślnie lub lekkomyślnie:
a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;
b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;
c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18;
e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Konsekwencja wprowadzenia art. 79 ust 2a (nowy).

Poprawka 2897
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślony

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;
b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;
c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18;
e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
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współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en

Poprawka 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

skreślony

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;
b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;
c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
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kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18;
e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en

Poprawka 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1% jego rocznego
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1% jego rocznego
średniego dochodu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. es
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Poprawka 2900
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy może nałożyć grzywnę 
do wysokości 500 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 1% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie 
z art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie 
z art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;

b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;

b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;

c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;

c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym lub do usunięcia danych, lub 
nie przewidział mechanizmu, o którym 
mowa w art. 17a; decydując o grzywnie za 
naruszenie, o którym tu mowa, organ 
nadzorczy bierze pod uwagę zakres, w 
jakim administrator lub główna siedziba, 
o której mowa w art. 22 ust. 4, wdrożyli 
mechanizmy gwarantujące przestrzeganie 
limitów czasowych dotyczących 
zatrzymywania danych osobowych;

d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18;

d) utrudnia osobie, której dane dotyczą,
przekazanie treści utworzonych przez nią 
jako użytkownika do innego zastosowania, 
naruszając tym samym art. 18;

e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;

e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;
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f) nie prowadzi dokumentacji lub prowadzi 
ją w sposób niewystarczający na mocy art. 
28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

f) nie prowadzi dokumentacji lub prowadzi 
ją w sposób niewystarczający na mocy art. 
28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Poprawka 2901
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę, 
która nie przekracza 500 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa – 2% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy art. 11, art. 12 ust. 3 i 4, 
art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, art. 31 
ust. 4, art. 44 ust. 3, art. 80, 82 i 83.

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14; 
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b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;
c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18; 
e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en

Poprawka 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie



AM\929533PL.doc 159/190 PE506.170v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę, 
która nie przekracza 500 000 EUR lub, w 
przypadku przedsiębiorstwa, 2% jego 
rocznego światowego obrotu (w zależności 
od tego, która kwota jest wyższa), na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy art. 11, art. 12 ust. 3 i 4, 
art. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, art. 31 
ust. 4, art. 44 ust. 3 oraz art. 80, 82 i 83.

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych 
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14; 
b) nie zapewnia dostępu podmiotom 
danych lub nie poprawia danych 
osobowych zgodnie z art. 15 i 16 lub nie 
przekazuje odpowiednich informacji 
odbiorcy zgodnie z art. 13;
c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;
d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 
naruszając art. 18; 
e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;
f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;
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g) nie przestrzega, w przypadkach które 
dotyczą szczególnych kategorii danych, na 
mocy art. 80, 82 i 83, przepisów 
odnoszących się do wolności wypowiedzi 
lub do przetwarzania w kontekście 
zatrudnienia lub dotyczących warunków 
przetwarzania do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych.

Or. en

Poprawka 2903
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR na każdy 
podmiot, który umyślnie:

Or. en

Poprawka 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot,
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. W zależności od powagi naruszenia 
organ nadzorczy nakłada grzywnę lub 
wystosowuje ostrzeżenie w stosunku do
każdego podmiotu, który umyślnie lub 
lekkomyślnie:

Or. en
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Poprawka 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 3% jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. en

Poprawka 2906
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1 % jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. W oparciu o te same kryteria, 
wymienione w art. 79 ust. 4, w przypadku 
poważniejszych naruszeń organ nadzorczy 
nakłada grzywnę maksymalnie do 
wysokości 500 000 EUR lub, w przypadku 
przedsiębiorstwa, do 1% jego rocznego 
światowego obrotu na każdy podmiot, 
który:

Or. en

Poprawka 2907
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 500 000 EUR lub w przypadku 
przedsiębiorstwa do 1% jego rocznego 
światowego obrotu, na każdy podmiot, 
który umyślnie lub lekkomyślnie:

5. Organ nadzorczy może nałożyć grzywnę 
do wysokości 500 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa do 1% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie:

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzorcze częściej muszą mieć możliwość decydowania, czy grzywna jest 
odpowiednim rozwiązaniem i jeżeli tak – w jakiej wysokości.

Poprawka 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub nie dostarcza pełnych
informacji lub nie dostarcza informacji w 
wystarczająco przejrzysty sposób zgodnie z 
art. 11, art. 12 ust. 3 i art. 14;

a) nie dostarcza podmiotom danych 
informacji lub dostarcza informacji, które 
są wyraźnie niepełne, zgodnie z art. 11, 
art. 12 ust. 3 i art. 14;

Or. es

Poprawka 2909
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 

c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych – na 
stronach internetowych lub w przypadku 
danych będących pod jego kontrolą – lub 
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nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na podstawie 
art. 17;

nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na podstawie 
art. 17;

Or. en

Poprawka 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie respektuje prawa do bycia 
zapomnianym i do usunięcia danych lub 
nie wprowadza mechanizmów, aby 
zapewnić, że terminy są przestrzegane lub 
nie podejmuje wszelkich właściwych 
kroków, aby poinformować osoby trzecie, 
że podmioty danych zażądały wszystkich 
usunięcia linków do danych, lub kopii lub 
replikacji danych osobowych na 
podstawie art. 17;

c) nie odpowiada na wniosek dotyczący
prawa do bycia zapomnianym lub do 
usunięcia danych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. es

Poprawka 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia 
podmiotowi danych przekazanie danych 
osobowych do innego zastosowania, 

d) nie dostarcza kopii danych osobowych 
w formie elektronicznej lub utrudnia – bez 
uzasadnionej przyczyny – podmiotowi 
danych przekazanie danych osobowych do 
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naruszając art. 18; innego zastosowania, naruszając art. 18;

Or. es

Poprawka 2912
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie określa w sposób wystarczający 
odpowiednich obowiązków 
współadministratorów danych zgodnie z 
art. 24;

skreślona

Or. en

Poprawka 2913
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

skreślona

Or. en

Poprawka 2914
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nie prowadzi dokumentacji lub prowadzi f) nie prowadzi dokumentacji lub prowadzi 
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ją w sposób niewystarczający na mocy art. 
28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

ją w sposób niewystarczający na mocy art. 
14, 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

Or. de

Poprawka 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nie prowadzi dokumentacji lub 
prowadzi ją w sposób niewystarczający na 
mocy art. 28, art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 3;

f) nie dostarcza lub nie może dostarczyć 
informacji organowi nadzoru w 
wymaganych przypadkach i w formie 
przewidzianej w niniejszym 
rozporządzeniu, chyba że stanowi to 
poważny przypadek postępowania 
niewłaściwego według przepisów 
niniejszego rozporządzenia lub przepisów 
wykonawczych państw członkowskich;

Or. es

Poprawka 2916
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;
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b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19;
d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;
g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się
do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
lub nie zawiadamia terminowo i w całości 
o naruszeniu danych organu nadzorczego 
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;
i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;
l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;
m) nie przestrzega nakazu lub 
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tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
1;
n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencja wprowadzenia art. 79 ust 2a (nowy).

Poprawka 2917
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;
b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19;
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d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;
g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się 
do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
lub nie zawiadamia terminowo i w całości 
o naruszeniu danych organu nadzorczego 
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;
i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;
l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;
m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
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1;
n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. en

Poprawka 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;
b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19;
d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
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mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;
g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się 
do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
lub nie zawiadamia terminowo i w całości 
o naruszeniu danych organu nadzorczego 
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;
i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;
l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub
odstępstwo na mocy art. 40-44;
m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
1;
n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
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29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. en

Poprawka 2919
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej lub 
wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej lub 
wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;

b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;

b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;

c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu na 
mocy art. 19;

c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu na 
mocy art. 19;

d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;

d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;

e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;

f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;

g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się 
do przetwarzania w imieniu 
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administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych lub 
nie zawiadamia terminowo i w całości o 
naruszeniu danych organu nadzorczego lub 
podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;

h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych lub 
nie zawiadamia terminowo i w całości o 
naruszeniu danych organu nadzorczego lub 
podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;

i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 
39;

k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 
39;

l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;

l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;

m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub zawieszenia 
przepływu danych przez organ nadzorczy 
na podstawie art. 53 ust. 1;

m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub zawieszenia 
przepływu danych przez organ nadzorczy 
na podstawie art. 53 ust. 1;

n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia odpowiednich 
informacji organowi nadzorczemu lub 
udostępnienia mu pomieszczeń na mocy 
art. 28 ust. 3, art. 29, art. 34 ust. 6 i art. 53 
ust. 2;

n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia odpowiednich 
informacji organowi nadzorczemu lub 
udostępnienia mu pomieszczeń na mocy 
art. 28 ust. 3, art. 29, art. 34 ust. 6 i art. 53 
ust. 3;

o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. en
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Uzasadnienie

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Poprawka 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. es

Poprawka 2921
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę, 
która nie przekracza 1 000 000 EUR lub w 
przypadku przedsiębiorstwa – 5% jego 
rocznego światowego obrotu, na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy niniejszego 
rozporządzenia inne niż te, o których 
mowa w ust. 4 i 5.

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
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przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;
b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19;
d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;
g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się 
do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
lub nie zawiadamia terminowo i w całości 
o naruszeniu danych organu nadzorczego 
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;
i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;
l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
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ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;
m) nie przestrzega nakazu lub 
tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
1;
n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. en

Poprawka 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę, 
która nie przekracza 1 000 000 EUR lub,
w przypadku przedsiębiorstwa, 5% jego 
rocznego światowego obrotu (w zależności 
od tego, która kwota jest wyższa), na każdy 
podmiot, który umyślnie lub lekkomyślnie
narusza przepisy niniejszego 
rozporządzenia inne niż te, o których 
mowa w ust. 4 i 5.

a) przetwarza dane osobowe bez żadnej 
lub wystarczającej podstawy prawnej 
przetwarzania lub nie przestrzega 
warunków dotyczących uzyskania zgody 
na mocy art. 6, 7 i 8;
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b) przetwarza szczególne kategorie danych 
niezgodnie z art. 9 i art. 81;
c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu 
na mocy art. 19;
d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;
e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;
f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;
g) przetwarza lub wydaje polecenie 
przetwarzania danych osobowych, z 
naruszeniem obowiązków odnoszących się 
do przetwarzania w imieniu 
administratora na mocy art. 26 i 27;
h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych 
lub nie zawiadamia terminowo i w całości 
o naruszeniu danych organu nadzorczego 
lub podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;
i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;
j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków
umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;
k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu 
art. 39;
l) wykonuje lub zleca przekazanie danych 
do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, na co nie zezwala 
decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom 
ochrony lub odpowiednie gwarancje lub 
odstępstwo na mocy art. 40-44;
m) nie przestrzega nakazu lub 
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tymczasowego albo ostatecznego zakazu 
dotyczącego przetwarzania lub 
zawieszenia przepływu danych przez 
organ nadzorczy na podstawie art. 53 ust. 
1;
n) nie przestrzega obowiązków 
dotyczących udzielenia pomocy lub 
odpowiedzi lub dostarczenia 
odpowiednich informacji organowi 
nadzorczemu lub udostępnienia mu 
pomieszczeń na mocy art. 28 ust. 3, art. 
29, art. 34 ust. 6 i art. 53 ust. 2;
o) nie przestrzega przepisów dotyczących 
zachowaniu tajemnicy służbowej na mocy 
art. 84.

Or. en

Poprawka 2923
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Organ nadzorczy może nałożyć grzywnę 
do wysokości 1 000 000 EUR na każdy 
podmiot, który umyślnie:

Or. en

Poprawka 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

organ nadzorczy nakłada grzywnę lub 
wystosowuje ostrzeżenie w stosunku do
każdego podmiotu, który umyślnie lub 
lekkomyślnie:

Or. en

Poprawka 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2926
Ewald Stadler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Organ nadzorczy nakłada grzywnę do 
wysokości 1 000 000 EUR lub w 
przypadku naruszenia popełnionego przez 
przedsiębiorstwo z chęci zysku – do 2 % 
jego rocznego światowego obrotu, na 
każdy podmiot, który umyślnie lub 
lekkomyślnie:

Or. de

Poprawka 2927
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy ECR
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. W oparciu o te same kryteria, 
wymienione w art. 79 ust. 4, w przypadku 
najpoważniejszych naruszeń organ
nadzorczy nakłada grzywnę maksymalnie
do wysokości 1 000 000 EUR lub, w 
przypadku przedsiębiorstwa, do 2% jego 
rocznego światowego obrotu na każdy 
podmiot, który:

Or. en

Poprawka 2928
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Organy nadzorcze same muszą mieć możliwość decydowania, czy grzywna jest odpowiednim 
rozwiązaniem i jeżeli tak – w jakiej wysokości.

Poprawka 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu na 
mocy art. 19;

c) nie respektuje sprzeciwu lub wymogu na 
mocy art. 19, chyba że jest to należycie 
uzasadnione rzeczywistymi i 
uzasadnionymi podstawami i powodami 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;

Or. es

Poprawka 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nie przestrzega warunków odnoszących 
się do środków opartych na profilowaniu 
na mocy art. 20;

skreślona

Or. es

Poprawka 2931
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;

skreślona

Or. en

Poprawka 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) nie przyjmuje wewnętrznych polityk lub 
nie wdraża właściwych środków w celu 
zapewnienia i wykazania zgodności na 
mocy art. 22, 23 i 30;

skreślona

Or. es

Poprawka 2933
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nie wyznacza przedstawiciela na mocy 
art. 25;

skreślona

Or. en

Poprawka 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych lub 
nie zawiadamia terminowo i w całości o 
naruszeniu danych organu nadzorczego lub 
podmiotu danych na mocy art. 31 i 32;

h) nie ostrzega, ani nie zawiadamia o 
naruszeniu ochrony danych osobowych lub 
nie zawiadamia terminowo i w całości o 
naruszeniu danych organu nadzorczego lub 
podmiotu danych, jeżeli jest to 
obowiązkowe na mocy art. 31 i 32;

Or. es
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Poprawka 2935
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;

skreślona

Or. en

Poprawka 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim na mocy art. 
33 i 34;

i) nie przeprowadza oceny skutków w 
zakresie ochrony danych lub przetwarza 
dane osobowe bez uzyskania uprzedniej 
zgody organu nadzorczego lub bez 
uprzednich konsultacji z nim, jeżeli jest to 
obowiązkowe na mocy art. 33 i 34;

Or. es

Poprawka 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) nie wskazuje inspektora ochrony 
danych lub nie zapewnia warunków 

j) nie zapewnia warunków 
umożliwiających inspektorowi ochrony 
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umożliwiających wykonanie zadań na 
mocy art. 35, 36 i 37;

danych wykonanie zadań na mocy art. 35, 
36 i 37;

Or. es

Poprawka 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) nadużywa pieczęci lub oznaczeń w 
zakresie ochrony danych w rozumieniu art. 
39;

k) nadużywa pieczęci, oznaczeń i 
certyfikatów w zakresie ochrony danych w 
rozumieniu art. 39;

Or. es

Poprawka 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Do celów niniejszego artykułu wpisy 
dotyczące wcześniejszych prawomocnych 
kar za naruszenia wynikające z 
zaniedbania zostaną wymazane w 
następujących terminach:
a) po dwóch latach w przypadku kar, 
którym towarzyszy którakolwiek z 
grzywien przewidzianych w ust. 4;
b) po czterech latach w przypadku kar, 
którym towarzyszy którakolwiek z 
grzywien przewidzianych w ust. 5;
c) po sześciu latach w przypadku kar, 
którym towarzyszy którakolwiek z 
grzywien przewidzianych w ust. 6.
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Or. es

Poprawka 2940
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Grzywnę za naruszenia, o których 
mowa w art. 6, można nałożyć jedynie w 
związku z konkretnym przypadkiem 
przetwarzania danych osobowych. 
Decydując o grzywnie za naruszenie, o 
którym tu mowa, organ nadzorczy bierze 
pod uwagę następujące fakty i 
okoliczności:
a) zakres, w jakim administrator lub 
główna siedziba, o której mowa w art. 22 
ust. 4, przyjęli wewnętrzne procedury i 
wdrożyli środki, o których mowa w art. 22, 
23 i 30, odnośnie do takiego 
przetwarzania;
b) wyznaczenie lub niewyznaczenie przez 
administratora lub główną siedzibę, o 
której mowa w art. 22 ust. 4, inspektora 
ochrony danych, zgodnie z art. 35;
c) zakres, w jakim administrator zezwolił 
inspektorowi ochrony danych na 
wykonywanie zadań, zgodnie z art. 37, w 
związku z takim przetwarzaniem;
d) zakres, w jakim inspektor ochrony 
danych brał udział w podejmowaniu lub 
wdrażaniu decyzji dotyczących takiego 
przetwarzania;
e) dokonanie lub niedokonanie przez 
administratora oceny skutków w zakresie
prywatności w związku z takim 
przetwarzaniem;
f) w odpowiednich przypadkach –
przestrzeganie lub nieprzestrzeganie przez 
administratora przepisów zawartych w art. 
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26; oraz
g) zakres, w jakim administrator 
ewentualnie poinstruował podmiot 
przetwarzający zgodnie z art. 27. 

Or. en

Uzasadnienie

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Poprawka 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Do celów niniejszego artykułu wpisy 
dotyczące wcześniejszych prawomocnych 
kar za naruszenia wynikające z 
poważnego zaniedbania lub umyślne 
naruszenia zostaną wymazane w 
następujących terminach:
a) po pięciu latach w przypadku kar, 
którym towarzyszy którakolwiek z 
grzywien przewidzianych w ust. 4;
b) po dziesięciu latach w przypadku kar, 
którym towarzyszy którakolwiek z 
grzywien przewidzianych w ust. 5;
c) po piętnastu latach w przypadku kar, 
którym towarzyszy którakolwiek z 
grzywien przewidzianych w ust. 6.

Or. es
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Poprawka 2942
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot 
grzywien administracyjnych, o których 
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę 
warunki, o których mowa ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot 
grzywien administracyjnych, o których 
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę 
warunki, o których mowa ust. 2.

skreślony

Or. en

Poprawka 2944
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot 
grzywien administracyjnych, o których 
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę 
warunki, o których mowa ust. 2.

Or. en

Poprawka 2945
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot 
grzywien administracyjnych, o których 
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę 
warunki, o których mowa ust. 2.

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu 
aktualizacji bezwzględnych kwot grzywien 
administracyjnych, o których mowa ust. 4, 
5 i 6, biorąc pod uwagę warunki, o których 
mowa ust. 2, oraz kształtowanie się 
standardowych kosztów życia.

Or. en

Poprawka 2946
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot 
grzywien administracyjnych, o których 
mowa ust. 4, 5 i 6, biorąc pod uwagę
warunki, o których mowa ust. 2.

7. W przypadku istnienia przekonujących 
dowodów na ciągłe lub rażące 
zaniedbania ze strony organizacji w 
związku z wypełnianiem zobowiązań 
wynikających z niniejszego 
rozporządzenia lub jeżeli sankcje te nie 
będą w stanie odstraszyć od poważnych 
nadużyć, którym nie można 
przeciwdziałać w oparciu o obowiązujące 
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ramy, Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu aktualizacji kwot
lub warunków grzywien 
administracyjnych, o których mowa ust. 4, 
5 i 6, biorąc pod uwagę kryteria, o których 
mowa ust. 2.

Or. en

Poprawka 2947
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Artykuł 79 ust. 4–7 nie ma 
zastosowania do organów publicznych. 
Organ nadzorczy nie posiada uprawnień 
pozwalających mu na ustalanie grzywien 
w stosunku do organów publicznych i 
nakładanie grzywien na organy publiczne.

Or. en

Poprawka 2948
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W ciągu jednego roku od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy określający kryteria i 
wymogi dotyczące solidarnej 
odpowiedzialności zarządu administratora 
i podmiotu przetwarzającego, a w 
szczególności członka zarządu, o którym 
mowa w art. 37a, w przypadku 
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nieprzestrzegania przepisów niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 2949
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. W ciągu jednego roku od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy określający kryteria i 
wymogi dotyczące sankcji 
administracyjnych i karnych w stosunku 
do zarządu, a w szczególności członka 
zarządu, o którym mowa w art. 37a, w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów 
niniejszego rozporządzenia, co prowadzi 
lub już doprowadziło do wyrządzenia 
szkody osobom, których dane dotyczą.

Or. en

Poprawka 2950
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. W ciągu jednego roku od wejścia 
niniejszego rozporządzenia w życie 
Komisja przedstawia wniosek 
ustawodawczy określający warunki i 
kryteria gwarantujące ochronę prawną 
osób zgłaszających przypadki naruszenia. 

Or. en
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