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Poprawka 2951
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Rozdział II (Zasady ogólne), rozdział 
III (Prawa podmiotu danych), rozdział IV 
(Administrator i podmiot przetwarzający), 
rozdział V (Przekazywanie danych
osobowych do państw trzecich i 
organizacji międzynarodowych), rozdział 
VI (Niezależne organy nadzorcze), 
rozdział VII (Współpraca i zgodność), a 
także art. 73, 74, 76 i 79 rozdziału VIII 
(Środki ochrony prawnej, 
odpowiedzialność i sankcje) nie mają 
zastosowania w przypadku przetwarzania 
danych osobowych wyłącznie w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi.

Or. en

Uzasadnienie

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Poprawka 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III,
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV,
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V,
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od całości rozdziału II,
rozdziału III, rozdziału IV, rozdziału V,
rozdziału VI oraz rozdziału VII, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi zgodnie z Kartą 
praw podstawowych Unii Europejskiej i 
jej przepisami odsyłającymi do EKPC.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie we wniosku Komisji może być źle zrozumiane i może prowadzić do 
interpretacji, że tylko pewne artykuły lub ustępy danych rozdziałów mogą być ograniczane ze 
względu na wolność wypowiedzi. Poprawione sformułowanie jest jednoznaczne i prawniczo 
jasne. Ponadto zdanie „ wyłącznie w celach dziennikarskich lub w celu uzyskania wyrazu 
artystycznego lub literackiego” nie jest wystarczająco szerokie i może powodować problemy 
w przypadku usług medialnych przetwarzających dane poufne potrzebne dla pracy 
dziennikarskiej, chociaż samo przetwarzanie nie ma charakteru dziennikarskiego.

Poprawka 2953
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
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podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII, kiedykolwiek jest to 
konieczne, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej i jej przepisami odsyłającymi 
do EKPC.

Or. en

Poprawka 2954
Judith Sargentini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej i jej przepisami odsyłającymi 
do EKPC.

Or. en
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Uzasadnienie

Taka sama poprawka jak poprawka sprawozdawcy 324, poza tym, że nie dodaje słów 
„kiedykolwiek jest to konieczne.” Te słowa mogą być (niepoprawnie) interpretowane jako 
osłabiające zobowiązanie państw członkowskich do przewidzenia wyłączeń i odstępstw ze 
względu na wolność wypowiedzi.

Poprawka 2955
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII, kiedykolwiek jest to 
konieczne, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi
zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII oraz przepisów tego 
rozdziału regulujących przetwarzanie 
dotyczące zdrowia, przetwarzanie do celów 
dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, kiedykolwiek jest to 
konieczne w przypadku przetwarzania 
danych osobowych wyłącznie w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi.

Or. en

Uzasadnienie

Spójność z art. 81 i 83.

Poprawka 2957
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 

1. Rozdział II (Zasady), rozdział III 
(Prawa podmiotu danych), rozdział IV 
(Administrator i podmiot przetwarzający), 
rozdział V (Przekazywanie danych
osobowych do państw trzecich lub 
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administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

organizacji międzynarodowych), rozdział 
VI (Niezależne organy nadzorcze), 
rozdział VII (Współpraca i zgodność), a 
także art. 73, 74, 76 i 79 rozdziału VIII 
(Środki ochrony prawnej, 
odpowiedzialność i sankcje) nie mają 
zastosowania w przypadku przetwarzania 
danych osobowych wyłącznie w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi.

Or. en

Poprawka 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Rozdział II, prawa podmiotów danych w 
rozdziale III, przepisy dotyczące
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII nie powinny mieć 
zastosowania w przypadku przetwarzania 
danych osobowych w celach 
dziennikarskich lub w celu uzyskania 
wyrazu artystycznego lub literackiego, aby 
pogodzić prawo do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi, także biorąc pod 
uwagę rozwój technologiczny i nowe 
media cyfrowe.

Or. en
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Poprawka 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące wyłączenia i 
odstępstwa od przepisów dotyczące 
ogólnych zasad w rozdziale II, praw 
podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V, 
niezależnych organów nadzorczych w 
rozdziale VI oraz współpracy i zgodności 
w rozdziale VII w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

1. Rozdział II (Zasady ogólne), rozdział 
III (Prawa podmiotu danych), rozdział IV 
(Postanowienia dotyczące administratora i 
podmiotu przetwarzającego), rozdział V 
(Przekazywanie danych osobowych do 
państw trzecich i organizacji 
międzynarodowych), rozdział VI (Organy 
nadzorcze), rozdział VII (Współpraca i 
zgodność), a także art. 73, 74, 76 i 79 
rozdziału VIII (Środki ochrony prawnej, 
odpowiedzialność i sankcje) oraz rozdział 
X nie mają zastosowania w przypadku 
przetwarzania danych osobowych 
wyłącznie w celach dziennikarskich lub w 
celu uzyskania wyrazu artystycznego lub 
literackiego, aby pogodzić prawo do 
ochrony danych osobowych z przepisami 
dotyczącymi wolności wypowiedzi.

Or. de

Uzasadnienie

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Poprawka 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby pogodzić prawo do ochrony 
danych osobowych z zasadą publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych, 
dane osobowe w dokumentach 
znajdujących się w posiadaniu organu 
publicznego lub instytucji publicznej 
mogą zostać ujawnione przez ten organ 
lub tę instytucję zgodnie z przepisami 
danego państwa członkowskiego 
dotyczącymi publicznego dostępu do 
oficjalnych dokumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie jest nadmiernie 
utrudniony przez przepisy o ochronie danych osobowych, a także że niniejsze rozporządzenie 
gwarantuje zasadę publicznego dostępu do dokumentów urzędowych.

Poprawka 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje wytyczne dotyczące tego, kiedy 
wyłączenia lub odstępstwa zgodne z ust. 1 
mogą być konieczne, po konsultacji z 
przedstawicielami prasy, twórców i 
artystów, podmiotami danych oraz 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en
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Poprawka 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Europejska Rada Ochrony Danych 
wydaje wytyczne dotyczące tego, kiedy 
wyłączenia lub odstępstwa zgodne z ust. 1 
mogą być konieczne, po konsultacji z 
przedstawicielami prasy, twórców i 
artystów, podmiotami danych oraz 
organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia ochrony wolności słowa i badań naukowych.

Poprawka 2963
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdym kolejnym akcie 
zmieniającym lub zmianie, które mają na 
nie wpływ.

skreślony

Or. en

Poprawka 2964
Axel Voss
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdym kolejnym akcie 
zmieniającym lub zmianie, które mają na 
nie wpływ.

skreślony

Or. en

Poprawka 2965
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdym kolejnym akcie 
zmieniającym lub zmianie, które mają na 
nie wpływ.

skreślony

Or. en

Poprawka 2966
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 

skreślony
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terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdym kolejnym akcie 
zmieniającym lub zmianie, które mają na 
nie wpływ.

Or. en

Poprawka 2967
Cecilia Wikström

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Przetwarzanie danych osobowych a 
publiczny dostęp do dokumentów 

urzędowych
Dane osobowe w dokumentach 
znajdujących się w posiadaniu organu 
publicznego lub instytucji publicznej 
mogą zostać ujawnione przez ten organ 
lub tę instytucję zgodnie z przepisami 
danego państwa członkowskiego 
dotyczącymi publicznego dostępu do 
dokumentów urzędowych, dzięki czemu 
godzi się prawo do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby publiczny nadzór nad sprawami publicznymi nie był niepotrzebnie 
utrudniany przez przepisy dotyczące ochrony danych. Jak stwierdzono w opiniach EIOD, 
Grupy Roboczej Art. 29 i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, należy w związku z 
tym zagwarantować zgodność z zasadą publicznego dostępu do dokumentów urzędowych 
również w artykule rozporządzenia, a nie tylko w punkcie preambuły.

Poprawka 2968
Anna Maria Corazza Bildt
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Przetwarzanie danych osobowych a 
publiczny dostęp do dokumentów 

urzędowych
Dane osobowe w dokumentach 
znajdujących się w posiadaniu organu 
publicznego lub instytucji publicznej 
mogą zostać ujawnione przez ten organ 
lub tę instytucję zgodnie z przepisami Unii 
lub danego państwa członkowskiego 
dotyczącymi publicznego dostępu do 
dokumentów urzędowych w celu 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych z zasadą publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych.

Or. en

Poprawka 2969
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Dostęp do dokumentów

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć w 
swoich ustawodawstwach krajowych 
przepisy konieczne do pogodzenia prawa 
do dostępu do dokumentów urzędowych z 
zasadami uwzględnionymi w rozdziale 2.
2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
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mającej na nie wpływ.

Or. en

Uzasadnienie

(Patrz poprawka 11 złożona przez sprawozdawcę do motywu 18). Klauzula ta zapewnia, że 
istniejące przepisy na temat wolności informacji i dostępu do dokumentów pozostają 
niezmienione.

Poprawka 2970
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Państwa Członkowskie mogą określić 
warunki przetwarzania krajowego 
numeru identyfikacyjnego lub innego 
identyfikatora ogólnego stosowania.

Or. en

Poprawka 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 80 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 80a
Przetwarzanie danych osobowych a 

zasada publicznego dostępu do 
dokumentów urzędowych

Niniejsze rozporządzenie pozwala na 
uwzględnienie zasady publicznego dostępu 
do dokumentów urzędowych przy 
stosowaniu przepisów tego 
rozporządzenia. Dane osobowe w 
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dokumentach przechowywanych przez 
organ publiczny lub podmiot publiczny 
mogą być ujawniane przez ten organ lub 
podmiot zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, któremu ten organ 
publiczny lub podmiot publiczny podlega.
Takie prawodawstwo godzi prawo do 
ochrony danych osobowych z zasadą 
publicznego dostępu do dokumentów 
urzędowych.

Or. en

Poprawka 2972
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 81 skreślony
Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia
1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia i zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. 
h) przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia musi odbywać się na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa 
członkowskiego, które przewiduje 
odpowiednie i konkretne środki mające na 
celu zabezpieczenie uzasadnionych 
interesów podmiotu danych i które są 
niezbędne:
a) dla celów medycyny prewencyjnej lub 
medycyny pracy, diagnostyki medycznej, 
opieki lub leczenia lub zarządzania opieką 
zdrowotną, w przypadkach, gdy dane te są 
przetwarzane przez pracownika służby 
zdrowia podlegającego obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej lub 
przez inną osobę również podlegającą 
równoważnemu obowiązkowi zachowania 
poufności na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub przepisów 
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ustanowionych przez właściwe organy 
krajowe; lub
b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych; lub
c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.
2. Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia, które jest niezbędne 
do celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, takie jak prowadzenie 
rejestrów pacjentów założonych w celu 
udoskonalenia diagnostyki i rozróżnienia 
między podobnymi rodzajami chorób i 
przygotowania opracowań dotyczących 
terapii, podlega warunkom i gwarancjom, 
o których mowa w art. 83.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 2973
Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dla celów medycyny prewencyjnej lub 
medycyny pracy, diagnostyki medycznej, 
opieki lub leczenia lub zarządzania opieką 
zdrowotną, w przypadkach, gdy dane te są 
przetwarzane przez pracownika służby 
zdrowia podlegającego obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej lub 
przez inną osobę również podlegającą 
równoważnemu obowiązkowi zachowania 
poufności na podstawie prawa państwa 
członkowskiego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe organy 
krajowe; ou

a) dla celów medycyny prewencyjnej, 
badań naukowych lub medycyny pracy, 
diagnostyki medycznej, opieki lub leczenia 
lub zarządzania opieką zdrowotną, w 
przypadkach, gdy dane te są przetwarzane 
przez pracownika służby zdrowia 
podlegającego obowiązkowi zachowania 
tajemnicy zawodowej lub przez inną osobę 
również podlegającą równoważnemu 
obowiązkowi zachowania poufności na 
podstawie prawa państwa członkowskiego 
lub przepisów ustanowionych przez 
właściwe organy krajowe; ou

Or. fr

Poprawka 2974
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Zgodnie z wyjątkiem przewidzianym w 
ust. 1 lit. b) dane podlegające kategoriom 
danych, o których mowa w art. 8 i 9, mogą 
być przetwarzane do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych wyłącznie za 
zgodą podmiotów danych. Zgoda może 
być wyrażona jako zgoda jednorazowa 
obejmująca zakres danych badań.

Or. en

Poprawka 2975
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych; lub

b). ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych 
oraz kiedy dane te są przetwarzane przez 
osobę podlegającą obowiązkowi 
zachowania poufności; lub

Or. fr

Poprawka 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych; lub

b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, m.in. taki 
jak ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia, lub dla zapewnienia wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa w 
przypadku produktów leczniczych lub 
wyrobów medycznych; lub

Or. es

Poprawka 2977
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ze względu na interes publiczny w 
dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak 
ochrona przed poważnymi 
transgranicznymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub zapewnienie wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
między innymi w przypadku produktów 
leczniczych lub wyrobów medycznych; ou

Nie dotyczy polskiej wersji językowej

Or. fr

Poprawka 2978
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych i 
świadczenia usług zdrowotnych.

Or. en

Poprawka 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
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jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych i 
świadczenia usług zdrowotnych. Takie 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia w celu realizacji 
interesu publicznego nie powinno 
skutkować przetwarzaniem danych do 
innych celów przez osoby trzecie, takie jak 
pracownicy, zakłady ubezpieczeń i banki.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest powtórzenie motywu 123 w art. 81. Potwierdza to, że dane osobowe dotyczące 
zdrowia nie mogą być używane do innych celów przez osoby trzecie, takie jak pracownicy, 
zakłady ubezpieczeń i banki.

Poprawka 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, w celu zapewnienia
misji określonej w ustawodawstwach 
krajowych państw członkowskich, wraz z 
odpowiednią jakością i efektywnością 
ekonomiczną procedur stosowanych do 
rozstrzygania roszczeń w sprawie 
świadczeń i usług w ramach systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnej postaci art. 81 ust. 1 lit. c) wskazuje, że przetwarzanie danych dotyczących 
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zdrowia jest konieczne dla ochrony socjalnej, ale sformułowanie może być postrzegane jako 
ograniczające.

Poprawka 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych i 
świadczenia usług zdrowotnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.

Poprawka 2982
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz w 
ramach zadań określonych w przepisach 
państw członkowskich w dziedzinie 
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ochrony socjalnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Ta poprawka ma na celu zapewnienie większej elastyczności państwom członkowskim w 
zakresie wykorzystywania danych osobowych w dziedzinie ochrony socjalnej, koniecznej w 
związku ze złożonym charakterem tej dziedziny i zamierzonymi celami.

Poprawka 2983
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości i 
efektywności ekonomicznej procedur 
stosowanych do rozstrzygania roszczeń w 
sprawie świadczeń i usług w ramach 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

c) ze względu na inne przesłanki z zakresu 
interesu publicznego w takich obszarach 
jak ochrona socjalna, szczególnie w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości 
procedur stosowanych do rozstrzygania 
roszczeń w sprawie świadczeń i usług w 
ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

Or. fr

Uzasadnienie

Jakość i bezpieczeństwo muszą znaleźć się wśród podstawowych gwarancji w dziedzinie 
ochrony danych, tym bardziej w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia, których 
szczególnie wrażliwy charakter musi zostać podkreślony. Te gwarancje i środki służące ich 
osiągnięciu mają tym większe znaczenie w kontekście obecnego rozwoju „e-zdrowia”, który 
wymaga poprawy bezpieczeństwa tych danych.

Poprawka 2984
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w celu zawarcia lub wykonania umów 
ubezpieczeniowych, szczególnie dla oceny 
ryzyka podlegającego ubezpieczeniu, 
obliczenia składek, zaspokajania roszczeń 
i wypłaty świadczeń oraz zapobieganiu 
oszustwom ubezpieczeniowym i icich 
wykrywaniu

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie właściwych danych dotyczących zdrowia jest niezbędne na przykład w celu 
świadczenia usług ubezpieczeniowych (np. ubezpieczenia na życie) i powinno być dozwolone 
w celu oceny ryzyka podlegającego ubezpieczeniu, obliczenia składek, zaspokajania roszczeń 
i wypłaty świadczeń bez zobowiązania do wymagania wyraźnej, konkretnej i świadomej zgody 
podmiotu danych przed każdym przetwarzaniem.

Poprawka 2985
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia, które jest niezbędne 
do celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, takie jak prowadzenie 
rejestrów pacjentów założonych w celu 
udoskonalenia diagnostyki i rozróżnienia 
między podobnymi rodzajami chorób i 
przygotowania opracowań dotyczących 
terapii, podlega warunkom i gwarancjom, o 
których mowa w art. 83.

2. Bez uszczerbku dla wyłączeń lub 
odstępstw z art. 80 przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących zdrowia, które jest 
niezbędne do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, takie jak 
prowadzenie rejestrów pacjentów 
założonych w celu udoskonalenia 
diagnostyki i rozróżnienia między 
podobnymi rodzajami chorób i 
przygotowania opracowań dotyczących 
terapii, podlega warunkom i gwarancjom, o 
których mowa w art. 83.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że art. 81 uzupełnia, a nie ogranicza art. 80.

Poprawka 2986
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia, które jest niezbędne 
do celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, takie jak prowadzenie 
rejestrów pacjentów założonych w celu 
udoskonalenia diagnostyki i rozróżnienia 
między podobnymi rodzajami chorób i 
przygotowania opracowań dotyczących 
terapii, podlega warunkom i gwarancjom, 
o których mowa w art. 83.

2. Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących zdrowia, które jest niezbędne 
do celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, jest dopuszczalne wyłącznie 
za zgodą podmiotu danych oraz podlega 
warunkom i gwarancjom, o których mowa 
w art. 83.

Or. en

Poprawka 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gdy wymagane jest, by podmiot 
danych wyraził zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących zdrowia, 
powinna być możliwość wydania ogólnej 
zgody. Państwa członkowskie mogą 
ustanowić odstępstwa od wymogu 
udzielenia zgody na wykorzystywanie 
danych osobowych do celów badań 
naukowych, o czym jest mowa w ust. 2, w 
odniesieniu do badań naukowych, które 
służą wyjątkowo istotnemu interesowi 
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publicznemu.. Takie odstępstwa dotyczące 
przetwarzania podlegają wymogowi, że 
przetwarzanie przeprowadza się, jeżeli jest 
to uzasadnione, przy użyciu danych 
zanonimizowanych lub danych pod 
pseudonimem. Dane muszą być 
zanonimizowane lub opatrzone 
pseudonimem zgodnie z najwyższymi 
standardami technicznymi. Należy 
przedsięwziąć wszystkie możliwe środki w 
celu zapobieżenia ponownej identyfikacji 
podmiotów danych.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólna zgoda jest praktycznym rozwiązaniem dla ochrony i prowadzenia badań w zakresie 
zdrowia.

Poprawka 2988
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zbieranie i dalsze wykorzystywanie 
danych dotyczących zdrowia do celów 
handlowych jest niezgodne z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. fr

Poprawka 2989
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do skreślony
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przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 2990
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 

skreślony
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określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. es

Poprawka 2992
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 

skreślony
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publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 2994
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. fr

Poprawka 2995
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b).
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gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 2996
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych przesłanek z zakresu 
interesu publicznego w obszarze zdrowia 
publicznego, o których mowa ust. 1 lit. b), 
jak również kryteriów i wymogów dla 
gwarancji przetwarzanie danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z art. 86, w celu 
dalszego określenia innych przesłanek z 
zakresu interesu publicznego w obszarze 
zdrowia publicznego, o których mowa 
ust. 1 lit. b), jak również kryteriów i 
wymogów dla gwarancji przetwarzanie 
danych osobowych dla celów, o których 
mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 2997
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą przekazywać dane 
osobowe do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej do celów 
zdrowotnych, jeżeli:
a) nie można ich w rozsądny sposób 
osiągnąć przez przetwarzanie danych, 
które nie umożliwia lub przestaje 
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umożliwiać identyfikację osoby, której 
dane dotyczą;
b) b) odbiorca nie ma dostępu do danych, 
które pozwalają na przypisanie informacji 
do zidentyfikowanego lub możliwego do 
zidentyfikowania podmiotu danych; oraz
c) c) klauzule umowne podpisane między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
uniemożliwiają ponowną identyfikację 
podmiotu danych i ograniczają 
przetwarzanie danych zgodnie z 
warunkami i gwarancjami określonymi w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie danych pod pseudonimem do celów naukowych jest uzasadnione.

Poprawka 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W granicach niniejszego 
rozporządzenia dane osobowe mogą być 
przetwarzane w celach wypełniania przez 
wytwórcę obowiązków regulacyjnych 
przed wprowadzeniem do obrotu i po nim 
w odniesieniu do klinicznej oceny 
wyrobów medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.
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Poprawka 2999
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 81a
Przetwarzanie danych do celów 

związanych z egzekwowaniem prawa
Przetwarzanie danych osobowych przez 
sądy i komorników sądowych podlega 
prawu proceduralnemu ustanowionemu 
przez Unię Europejską i państwa 
członkowskie. Zapewnia to zachowanie 
właściwej równowagi między nakazem 
poszanowania prawa do obrony, ochroną 
danych osobowych i zobowiązaniem do 
zapewnienia skutecznej ochrony prawnej.

Or. de

Uzasadnienie

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Poprawka 3000
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 81 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 81b
Przetwarzanie danych w obszarze 

wykonywania kary
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Zgodnie z przepisami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczególne 
przepisy legislacyjne precyzujące warunki 
przetwarzania danych osobowych przez 
ich sądy, prokuratury i zakłady karne w 
ramach wykonania kary, o ile 
przetwarzanie służy interesowi 
publicznemu.

Or. de

Poprawka 3001
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82 skreślony
Przetwarzanie w kontekście zatrudnienia
1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz dla celów wykonywania praw i 
korzystania ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz dla celu zakończenia 
stosunku pracy.
2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
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mającej na nie wpływ.
3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Skutek harmonizowania podstawy prawnej w całej Europie poprzez niniejsze rozporządzenie 
powinien obejmować ochronę danych w kontekście zatrudnienia. Dlatego usuwa się ten 
artykuł.

Poprawka 3002
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, w 
szczególności dla celów procedury 
rekrutacyjnej, wykonania umowy o pracę, 
w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa lub 
przez umowy zbiorowe, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze ustawy lub zawrzeć umowy 
zbiorowe zawierające przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

Or. en
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Poprawka 3003
Claude Moraes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą zgodnie z prawem i 
praktyką krajową przyjąć przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności 
dla celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
zwolnienia z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa lub przez umowy 
zbiorowe, zarządzania, planowania i 
organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz dla celów wykonywania praw i 
korzystania ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz dla celu zakończenia 
stosunku pracy.

Or. en

Poprawka 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, w 
szczególności dla celów procedury 
rekrutacyjnej, wykonania umowy o pracę, 
w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa lub 

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie lub układy 
zbiorowe między pracodawcami i 
pracownikami mogą przyjąć przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności 
dla celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
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przez umowy zbiorowe, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

zwolnienia z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa lub przez umowy 
zbiorowe, zarządzania, planowania i 
organizacji pracy, wyroków skazujących,
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

Or. en

Poprawka 3005
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą zgodnie z prawem i 
praktyką krajową przyjąć przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności 
dla celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
zwolnienia z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa lub przez umowy 
zbiorowe, zarządzania, planowania i 
organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz dla celów wykonywania praw i 
korzystania ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz dla celu zakończenia 
stosunku pracy.

Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa 
państwa członkowskiego do propagowania 
umów zbiorowych zawieranych między 
partnerami społecznymi, bardziej 
korzystnych dla pracowników, lub 
zezwalania na takie umowy.
Poziom ochrony przewidziany niniejszym 



AM\929832PL.doc 37/114 PE506.173v03-00

PL

rozporządzeniem jest minimalnym 
standardem prawa stanowionego lub 
umów zbiorowych.

Or. en

Poprawka 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, w 
szczególności dla celów procedury 
rekrutacyjnej, wykonania umowy o pracę, 
w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa lub
przez umowy zbiorowe, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Zgodnie z zasadami ustalonymi na 
mocy niniejszego rozporządzenia państwa 
członkowskie mogą przyjąć za pomocą 
przepisów prawa przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności, choć nie 
tylko, dla celów procedury rekrutacyjnej i 
aplikacyjnej w ramach grupy 
przedsiębiorstw, wykonania umowy o 
pracę, w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa i przez 
umowy zbiorowe, porozumień 
zakładowych i układów zbiorowych, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

Poziom ochrony niniejszego 
rozporządzenia musi być bezwzględnie 
zachowany.
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na prawo krajów członkowskich do 
wprowadzania korzystniejszych dla 
pracownika przepisów ochronnych 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych w kontekście zatrudnienia.
Bez naruszenia pozostałych postanowień 
niniejszego rozporządzenia, przepisy 
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prawne państw członkowskich, o których 
mowa w ust. 1, dotyczą przynajmniej 
zapewnienia minimalnych standardów, do 
których należą:

Or. de

Poprawka 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Państwa członkowskie mogą zgodnie z 
prawem i praktyką krajową przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników na rynku pracy, w 
szczególności, lecz nie wyłącznie, dla 
celów procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy. Niniejsze 
rozporządzenie uznaje rolę partnerów 
społecznych. W krajach, w których 
regulowanie wysokości płac i różnych 
innych warunków pracy pozostawiono w 
gestii podmiotów na rynku pracy za 
pośrednictwem układów zbiorowych, przy 
stosowaniu art. 6 ust. 1 lit. f) należy 
szczególnie uwzględnić obowiązki i prawa 
partnerów społecznych na mocy układów 
zbiorowych.

Or. en
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Poprawka 3008
Jean Lambert

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
przepisy szczególne regulujące 
przetwarzanie danych osobowych 
pracowników w kontekście zatrudnienia, w 
szczególności dla celów procedury 
rekrutacyjnej, wykonania umowy o pracę, 
w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa lub
przez umowy zbiorowe, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Zgodnie z zasadami ustalonymi na 
mocy niniejszego rozporządzenia i przy 
uwzględnieniu zasady proporcjonalności
państwa członkowskie mogą przyjąć za 
pomocą przepisów prawa przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności, 
ale nie tylko dla celów procedury 
rekrutacyjnej i aplikacyjnej w ramach 
grupy przedsiębiorstw, wykonania umowy 
o pracę, w tym zwolnienia z obowiązków 
określonych przez przepisy prawa i przez 
umowy zbiorowe, porozumienia 
zakładowe i umowy zbiorowe zgodnie z 
krajowym prawem i praktyką, zarządzania, 
planowania i organizacji pracy, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz dla 
celów wykonywania praw i korzystania ze 
świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na prawo państw członkowskich – lub
partnerów społecznych w drodze układów 
zbiorowych – do wprowadzania 
korzystniejszych dla pracownika 
przepisów ochronnych związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych w 
kontekście zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
regulujące przetwarzanie danych 
osobowych pracowników w kontekście 
zatrudnienia, w szczególności dla celów 
procedury rekrutacyjnej, wykonania 
umowy o pracę, w tym zwolnienia z 
obowiązków określonych przez przepisy 
prawa lub przez umowy zbiorowe, 
zarządzania, planowania i organizacji 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 
dla celów wykonywania praw i korzystania 
ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, 
indywidualnie lub zbiorowo, oraz dla celu 
zakończenia stosunku pracy.

1. Zgodnie z przepisami określonymi w
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą przyjąć przepisy 
szczególne regulujące przetwarzanie 
danych osobowych pracowników w 
kontekście zatrudnienia, w szczególności 
dla celów procedury rekrutacyjnej, 
wykonania umowy o pracę, w tym 
zwolnienia z obowiązków określonych 
przez przepisy prawa lub przez umowy 
zbiorowe, zarządzania, planowania i 
organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz dla celów wykonywania praw i 
korzystania ze świadczeń związanych z 
zatrudnieniem, indywidualnie lub 
zbiorowo, oraz dla celu zakończenia 
stosunku pracy.

Or. en

Poprawka 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu 
na prawo krajów członkowskich do 
wprowadzania korzystniejszych dla 
pracownika przepisów ochronnych 
związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych w kontekście zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Profilowanie w kontekście 
zatrudnienia jest niedopuszczalne.

Or. de

Poprawka 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zakazuje się następującego 
przetwarzania danych przez pracodawcę w 
kontekście zatrudnienia:
a) danych przetworzonych bez 
uprzedniego poinformowania pracownika 
zgodnie z art.14;
b) danych genetycznych;
c) danych medycznych;
d) monitorowania przedstawicieli 
związków zawodowych i przedstawicieli 
pracowników w związku z wykonywaną 
przez nich funkcją, a także sporządzania 
czarnych list pracowników.

Or. en

Poprawka 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dane pracowników mogą być 
przetwarzane wyłącznie w sposób i do 
celów, które są:
a) obowiązkowe na mocy przepisów 
krajowych;  lub
b) niezbędne do ustanowienia, realizacji 
lub zakończenia stosunku pracy; lub
c) niezbędne do wywiązania się z 
obowiązków wynikających z umowy o 
pracę lub wykonywania praw 
wynikających ze stosunku pracy;  lub
d) niezbędne do właściwego 
funkcjonowania systemów 
informacyjnych; lub
e) niezbędne w związku z usługami 
wewnątrzzakładowymi, z których 
pracownik korzysta dobrowolnie.

Or. de

Poprawka 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zakazuje się następującego 
przetwarzania danych przez pracodawcę 
lub osobę trzecią bezpośrednio lub 
pośrednio powiązaną z pracodawcą albo 
działającą na jego polecenie lub na jego 
rachunek w kontekście zatrudnienia:
a) bez uprzedniego poinformowania 
pracownika zgodnie z art.14;
b) stałej kontroli pracowników lub 
wykonywanej przez nich pracy i ich 
zachowania niezależnie od 
wykorzystywanej technologii;
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c) danych genetycznych;
d) danych medycznych;
e) monitorowania przedstawicieli 
związków zawodowych i przedstawicieli 
pracowników w związku z wykonywaną 
przez nich funkcją, a także sporządzania 
czarnych list pracowników.
Powyższe dotyczy danych osobowych 
pracownika i osoby poszukującej pracy.

Or. en

Poprawka 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dane osobowe pracowników – przede 
wszystkim dane wrażliwe, takie jak 
poglądy polityczne, członkostwo i 
działalność w związkach zawodowych – w 
żadnym razie nie mogą być 
wykorzystywane do umieszczania 
pracowników na tzw. „czarnych listach”, 
weryfikowania ich lub blokowania 
dostępu do zatrudnienia w przyszłości.
Przetwarzanie, wykorzystywanie w 
kontekście zatrudnienia, sporządzanie i 
przekazywanie czarnych list pracowników 
jest zabronione. Państwa członkowskie 
przeprowadzają kontrole i przyjmują 
odpowiednie sankcje zgodnie z art. 79 
ust. 6 w celu zapewnienia skutecznego 
wdrożenia niniejszego paragrafu.

Or. de

Poprawka 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przetwarzanie w kontekście 
zabezpieczenia społecznego
Zgodnie z przepisami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczególne 
przepisy ustawowe precyzujące warunki 
przetwarzania danych osobowych przez 
ich instytucje i departamenty publiczne i 
prywatne w kontekście zabezpieczenia 
społecznego, o ile przetwarzanie służy 
interesowi publicznemu.
Każde państwo członkowskie zawiadamia 
Komisję o przepisach, które przyjęło na 
mocy ust. 1, najpóźniej w terminie 
określonym w art. 91 ust. 2 i bezzwłocznie 
o każdej kolejnej zmianie mającej na nie 
wpływ.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzania danych w kontekście zabezpieczenia społecznego dokonują zarówno organy 
publiczne, jak i prywatne organizacje non-profit.

Poprawka 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Bez naruszenia pozostałych 
postanowień niniejszego rozporządzenia, 
przepisy prawne państw członkowskich, o 
których mowa w ust. 1, dotyczą 
przynajmniej zapewnienia minimalnych 
standardów, do których należą:
a) Przetwarzanie danych osobowych 
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pracownika bez jego wiedzy jest 
niedopuszczalne. Sfera prywatna i życie 
osobiste pracownika są objęte ciągłą 
ochroną;
b) Zabronione jest optyczno-elektroniczne 
monitorowanie przeznaczonych głównie 
do prywatnych celów pracownika i 
niedostępnych publicznie miejsc w 
przedsiębiorstwie w szczególności takich 
jak: pomieszczenia sanitarne, szatnie oraz 
pomieszczenia przeznaczone na 
odpoczynek i sen;
c) Optyczno-elektroniczne monitorowanie 
nieprzeznaczonych w głównej mierze do 
prywatnych celów pracownika i 
niedostępnych publicznie miejsc w 
przedsiębiorstwie, takich jak przestrzenie 
wejściowe, kuluary, biura, hale 
montażowe itp. jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że jest to bezwzględnie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników i zakładu;
d) Monitorowanie publicznie dostępnych 
miejsc w przedsiębiorstwie nie powinno w 
miarę możliwości obejmować pracownika 
w jego miejscu pracy. Przed 
uruchomieniem monitorowania należy 
poinformować pracownika o tym, kiedy i 
jak długo urządzenia monitorujące będą 
włączone;
e) Akustyczno-elektroniczne 
monitorowanie jest dopuszczalne tylko z 
uwagi na nadrzędne względy 
bezpieczeństwa publicznego, np. w 
kokpicie samolotów. Ukryty monitoring 
zabroniony jest w każdym przypadku;
f) Jakiekolwiek monitorowanie 
przedstawicieli pracowników 
ustanowionych na podstawie prawa 
unijnego lub przepisów krajowych i/lub 
praktyki krajowej, w tym przedstawicieli 
związków zawodowych, jest 
niedopuszczalne w przypadku 
wykonywania działalności związanej z 
reprezentacją. To samo dotyczy 
umieszczania pracowników na tzw. 
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„czarnych listach”;
g) Dane dotyczące zdrowia pracowników, 
w szczególności dane uzyskane w ramach 
badań z zakresu medycyny pracy zgodnie 
z art. 81 ust. 1 lit. a), nie mogą być 
ujawniane nawet pracodawcy;
h) Profilowanie oraz procesy 
przetwarzania danych mające na celu 
ciągłe kontrolowanie pracowników, ich 
wydajności lub zachowań jest 
niedopuszczalne. Zasada ta obowiązuje 
bez względu na stosowaną technologię.

Or. de

Poprawka 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Zabronione jest monitorowanie w celu 
kontrolowania wydajności pracowników.

Or. de

Poprawka 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1a lit. b) – e), i do celów niniejszego 
rozporządzenia przepisy krajowe lub 
porozumienia zbiorowe między 
pracodawcami i pracownikami, o ile 
przewidziane są one ustawą, mogą 
tworzyć podstawy dopuszczalności dla 
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konkretnych procedur, kształtu procedur 
lub realizacji bądź formułować zakazy 
przetwarzania.

Or. de

Poprawka 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Przetwarzanie danych osobowych 
pracownika bez jego wiedzy jest 
niedopuszczalne. Sfera prywatna i życie 
osobiste pracownika powinny być objęte 
ciągłą ochroną.

Or. de

Poprawka 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1d. Jeżeli w przedsiębiorstwie 
ustanowiono zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego reprezentację 
pracowników, przetwarzanie danych przez 
pracodawcę jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że przestrzegane były 
wymagane prawem prawa pracowników 
do partycypacji.

Or. de
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Poprawka 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. Zabronione jest otwarte optyczno-
elektroniczne lub akustyczno-
elektroniczne monitorowanie 
przeznaczonych do prywatnych celów 
pracownika i niedostępnych publicznie 
miejsc w przedsiębiorstwie w 
szczególności takich jak: pomieszczenia 
sanitarne, szatnie oraz pomieszczenia 
przeznaczone na odpoczynek i sen;
Otwarte optyczno-elektroniczne lub 
akustyczno-elektroniczne monitorowanie 
nieprzeznaczonych w głównej mierze do 
prywatnych celów pracownika i 
niedostępnych publicznie miejsc w 
przedsiębiorstwie, takich jak przestrzenie 
wejściowe, kuluary, biura, hale 
montażowe itp. jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że jest to bezwzględnie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników i zakładu. O ile nie jest to 
absolutnie konieczne, monitorowanie 
publicznie dostępnych miejsc w 
przedsiębiorstwie nie powinno obejmować 
pracownika w jego miejscu pracy. Przed 
uruchomieniem monitorowania należy 
poinformować pracownika o tym, kiedy i 
jak długo urządzenia monitorujące będą 
włączone; Nagrania z monitorowania 
należy usunąć w krótkim terminie, 
najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od 
przeprowadzenia monitorowania. Ukryty 
monitoring zabroniony jest w każdym 
przypadku.

Or. de

Poprawka 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1e. W przypadku zamiaru przekazania 
danych pracowników podmiotom 
pozostającym poza zakresem niniejszego 
rozporządzenia konieczne jest w każdym 
wypadku przeprowadzenie kontroli przez 
inspektora ochrony danych pracodawcy 
zgodnie z art. 33.

Or. de

Poprawka 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Jeżeli przedsiębiorstwo zbiera lub 
przetwarza dane osobowe w ramach 
wymaganych prawem badań lekarskich 
lub testów umiejętności, powinno ono 
przedtem wyjaśnić kandydatowi lub 
pracownikowi, w jakim celu dane te 
zostaną wykorzystane, a następnie 
przedstawić i wyjaśnić pracownikowi te 
dane wraz z rezultatem ich przetwarzania;
Zbieranie danych osobowych w celu 
przeprowadzania testów i analiz 
genetycznych jest zabronione.
Zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych w ramach badań lekarskich 
lub testów umiejętności musi być 
konieczne ze względu na ochronę zdrowia 
w miejscu pracy i profilaktykę zdrowotną 
związaną ze stosunkiem pracy.
Pracodawca nie może mieć 
bezpośredniego dostępu do takich danych.
Dane kandydatów są traktowane jak dane 
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pracowników.
Zabronione jest zbieranie danych 
dotyczących zdrowia w celu 
przygotowania wypowiedzenia umowy o 
pracę z powodów związanych ze 
zdrowiem.

Or. de

Poprawka 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1f. Dane dotyczące zachowania lub 
wydajności pracowników zbierane lub 
przetwarzane wbrew przepisom 
niniejszego rozporządzenia nie mogą być 
wykorzystywane do celów sądowych ani 
pozasądowych.

Or. de

Poprawka 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. Kwestia związana z tym, w jakim 
stopniu dozwolone jest wykorzystanie 
telefonu, poczty elektronicznej, internetu i 
innych usług telekomunikacyjnych 
również do celów prywatnych, może zostać 
uregulowana przepisami prawa, w 
szczególności w drodze układu 
zbiorowego. Wykorzystywanie do celów 
prywatnych może być również dozwolone 
na podstawie umowy o pracę. Jeżeli 
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wykorzystanie do celów prywatnych jest 
dozwolone, przetwarzanie 
przekazywanych tą drogą danych 
dozwolone jest wyłącznie w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa danych, w 
celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania sieci i usług 
telekomunikacyjnych oraz w celu 
dokonania rozliczenia, pod warunkiem 
wcześniejszego poinformowania 
pracownika. Ponadto zabronione jest 
odczytywanie treści prywatnych e-maili.

Or. de

Poprawka 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1g. Reprezentacja pracowników lub 
związek zawodowy może dochodzić w 
imieniu reprezentowanych przez siebie 
pracowników praw przewidzianych w art. 
76.

Or. de

Poprawka 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1h. Zakazuje się gromadzenia i 
przetwarzania informacji/danych o 
pracownikach lub kandydatach za 
pośrednictwem sieci społecznościowych, 
które nie są wyspecjalizowanymi 
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portalami o charakterze giełd pracy.

Or. de

Poprawka 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 h (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1h. Z zastrzeżeniem krajowych przepisów 
ustawowych dotyczących prawa do 
uczestnictwa reprezentacji pracowników, 
reprezentacja pracowników uczestniczy w 
podejmowaniu decyzji:
a) o powołaniu zakładowego inspektora 
ochrony danych zgodnie z sekcją 4;
b) o ustanowieniu i dostosowaniu 
systemów przetwarzania danych;
c) o sformułowaniu wiążących reguł 
korporacyjnych.

Or. de

Poprawka 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1i. Nie wolno wykorzystywać danych 
pracowników, które nie są prawidłowe, 
których prawidłowość jest kwestionowana 
przez pracowników lub które uzyskano w 
sposób niedopuszczalny.

Or. de
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Poprawka 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 j (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1j. Nie mogą ponosić szkody pracownicy, 
którzy odmówili niedopuszczalnych badań 
lub udzielania informacji, czy też udzieli 
na takie fałszywych odpowiedzi lub 
sprzeciwili się niedopuszczalnemu 
gromadzeniu/wykorzystywaniu danych 
pracowników.

Or. de

Poprawka 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 1 k (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1k. Z zastrzeżeniem prawa do informacji i 
partycypacji na podstawie krajowego 
prawa pracy zakładowemu organowi 
reprezentującemu interesy pracowników i 
europejskiej radzie zakładowej 
przysługują następujące prawa:
a) prawo współdecydowania przy 
powoływaniu zakładowego inspektora 
ochrony danych (art. 35 ust. 7);
b) prawo do regularnego doradztwa i 
informacji ze strony zakładowego 
inspektora ochrony danych;
c) prawo do reprezentowania 
zainteresowanych pracowników przed 
krajowym sądem powszechnym (art. 73) 
oraz prawo składania pozwu zbiorowego 
(art. 75);
d) prawo współdecydowania przy 
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opracowywaniu wiążących przepisów 
wewnątrz przedsiębiorstwa (art. 43).

Or. de

Poprawka 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach prawa, 
które przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
mającej na nie wpływ.

skreślony

Or. en

Poprawka 3034
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku obowiązkowych badań 
lekarskich kandydatów i testów 
kwalifikacyjnych należy poinformować 
podmiot danych przez zbieraniem danych.

Or. en

Poprawka 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Związki zawodowe mają prawo 
reprezentowania pracownika przy 
składaniu skargi organowi nadzorczemu 
lub przy korzystaniu z sądowego środka 
ochrony prawnej. Związki zawodowe mają 
ponadto prawo składania pozwu 
zbiorowego.

Or. en

Poprawka 3036
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zbieranie i dalsze wykorzystywanie 
danych dotyczących zatrudnienia do 
celów handlowych jest niezgodne z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. fr

Poprawka 3037
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Otwarte optyczno-elektroniczne 
monitorowanie lub narzędzia 
biometryczne są dozwolone tylko w 
wyjątkowych przypadkach i tylko za zgodą 
przedstawicieli pracowników. Warunki 
monitorowania mają być ustanowione 
ustawą lub w drodze umów zbiorowych.
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Or. en

Poprawka 3038
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 3039
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. es

Poprawka 3041
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 

skreślony
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określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 3044
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia innych warunków i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1.

skreślony

Or. fr
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Poprawka 3045
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Związki zawodowe mają prawo 
reprezentowania danego pracownika przy 
składaniu skargi organowi nadzorczemu 
lub przy korzystaniu z sądowego środka 
ochrony prawnej.

Or. en

Poprawka 3046
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Na wniosek Komisji Parlament 
Europejski i Rada dokonują weryfikacji 
niniejszego artykułu najpóźniej 2 lata po 
dacie podanej w art. 91 ust. 2.

Or. en

Poprawka 3047
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82a

Przetwarzanie w kontekście 
zabezpieczenia społecznego
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1. Zgodnie z przepisami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczególne 
przepisy legislacyjne precyzujące warunki 
przetwarzania danych osobowych przez 
ich instytucje i departamenty publiczne 
w kontekście zabezpieczenia społecznego, 
o ile przetwarzanie służy interesowi 
publicznemu.
2. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach 
przyjętych w ustawodawstwie krajowym 
na mocy ust. 1 najpóźniej w terminie 
określonym w art. 91 ust. 2 i o każdej 
kolejnej zmianie mającej na nie wpływ 
w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia 
zmiany.

Or. hu

Uzasadnienie

„Bezzwłocznie” nie jest wystarczająco precyzyjne. Należy podać dokładny termin.

Poprawka 3048
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 82 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 82 a
Przetwarzanie w kontekście 
zabezpieczenia społecznego

1. Zgodnie z przepisami określonymi w 
niniejszym rozporządzeniu państwa 
członkowskie mogą przyjąć szczególne 
przepisy legislacyjne precyzujące warunki 
przetwarzania danych osobowych przez 
ich instytucje i departamenty publiczne i 
prywatne działające w sektorze 
zabezpieczenia społecznego, o ile 
przetwarzanie służy interesowi 
publicznemu.
2. Każde państwo członkowskie 
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zawiadamia Komisję o przepisach, które 
przyjęło na mocy ust. 1, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
mającej na nie wpływ.

Or. fr

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przejmuje zasadniczą treść poprawki 333 zgłoszonej przez 
sprawozdawcę. Niemniej jednak nie ogranicza ona przetwarzania do samych instytucji i 
departamentów publicznych działających w sektorze zabezpieczenia społecznego, lecz 
obejmuje również podmioty prywatne, takie jak towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w 
dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Poprawka 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych

Przetwarzanie do celów dokumentacji, 
statystyki i do celów naukowych

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie proponowane przez Komisję jest niejasne i może być różnie interpretowane. 
(Dalsza część uzasadnienia nie dotyczy polskiej wersji językowej) 

Poprawka 3050
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia można przetwarzać dane 
osobowe do celów dokumentacji, statystyki 

1. Dane osobowe można przetwarzać do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
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i badań naukowych jedynie wtedy, gdy: naukowych jedynie wtedy, gdy:

Or. en

Poprawka 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i do celów
naukowych jedynie wtedy, gdy:

Or. en

Poprawka 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jedynie wtedy, gdy:

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
można przetwarzać dane osobowe do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych, a także do celów dochodzenia 
urzędowego lub wstępnego dochodzenia 
administracyjnego w celu określenia 
pochodzenia biologicznego jedynie wtedy, 
gdy:

Or. es

Poprawka 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie umożliwia 
lub przestaje umożliwiać identyfikację 
osoby, której dane dotyczą;

a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych zanonimizowanych;

Or. en

Poprawka 3054
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie administratora do oddzielenia danych możliwych do zidentyfikowania od 
innych informacji przed ich przetwarzaniem do celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jest kłopotliwe i może wiązać się z nadmiernymi kosztami..

Poprawka 3055
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanego podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, jeśli jest 
to technicznie i praktycznie możliwe, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

Or. en

Poprawka 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób.

b) dane umożliwiające przypisanie 
informacji do zidentyfikowanej podmiotu 
danych lub do zidentyfikowania, są 
przechowywane oddzielnie od innych 
informacji, tak długo jak cele te można 
osiągnąć w ten sposób. Dane osobowe 
przetwarzane w ramach dochodzenia 
urzędowego lub wstępnego dochodzenia 
administracyjnego w celu określenia 
pochodzenia biologicznego są podawane 
jedynie podmiotom danych, w stosownych 
przypadkach i nie wykluczając możliwości 
złożenia zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa, jeśli jest to przewidziane na 
mocy prawa.

Or. es

Poprawka 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) gdy dane mają być przetwarzane do 
celów badań naukowych, proponowany 
projekt badań naukowych otrzymał 
pozytywną opinię niezależnej komisji 
etycznej ds. badań naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Odzwierciedla to rolę komisji etycznych, które stanowią ważne zabezpieczenie stanowiące 
fundament wykorzystywania danych osobowych w badaniach naukowych bez konieczności 
uzyskania odrębnej zgody. W połączeniu z poprawką do motywu 124 poprawka ta nada 
artykułowi spójność z Deklaracją Helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy - Etyczne 
zasady prowadzenia badań1 medycznych z udziałem ludzi z 2008 r.

Poprawka 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dane osobowe są przetwarzane do 
celów sporządzania zbiorczych 
sprawozdań, które składają się w całości z 
danych zanonimizowanych albo 
opatrzonych pseudonimem, albo 
zabezpieczonych na oba te sposoby.

Or. en

Poprawka 3059
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w przypadku gdy dane mają być 
przetwarzane do celów badań naukowych, 
proponowany projekt badań naukowych 
otrzymał pozytywną opinię niezależnej 
komisji etycznej ds. badań naukowych.

Or. en

Poprawka 3060
Marian Harkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Przepisy państw członkowskich mogą 
obejmować odstępstwa od wymogu 
udzielenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów badań naukowych, o 
czym jest mowa w ust. 1a, w odniesieniu 
do badań naukowych, które służą 
wyjątkowo istotnemu interesowi 
publicznemu, o ile takie badania naukowe 
nie mogą zostać przeprowadzone inaczej.
Dane są zanonimizowane lub, jeśli ich 
anonimizacja jest niemożliwa do celów 
badań naukowych, opatrzone
pseudonimem z wykorzystaniem 
najwyższych standardów technicznych.
Ponadto podejmuje się wszelkie niezbędne 
działania w celu zapobiegnięcia ponownej 
identyfikacji podmiotów danych. Takie 
przetwarzanie podlega wymogowi 
uprzedniego uzyskania zezwolenia 
właściwego organu nadzorczego zgodnie z 
art. 34 ust. 1.

Or. en
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Poprawka 3061
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przetwarzane informacje nie mogą być 
przypisane do zidentyfikowanego lub 
możliwego do zidentyfikowania podmiotu 
danych.

Or. fr

Poprawka 3062
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dalsze przetwarzanie danych do celów 
dokumentacji, statystyki i do celów 
naukowych nie jest uznane za niezgodne z 
art. 5 ust. 1 lit. b) pod warunkiem, że 
przetwarzanie:
a) podlega warunkom i gwarancjom 
określonym w tym artykule; oraz
b) jest zgodne ze wszystkimi innymi 
właściwymi przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
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consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Poprawka 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W granicach niniejszego 
rozporządzenia, a zwłaszcza niniejszego 
artykułu, państwa członkowskie mogą 
przyjmować szczegółowe przepisy 
dotyczące przetwarzania danych 
osobowych do celów badań naukowych, w 
szczególności badań zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 3064
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przetwarzanie danych osobowych do 
celów badań opinii i badań społecznych 
jest zgodne z prawem, jeśli dane są 
anonimizowane na najwcześniejszym 
możliwym etapie w taki sposób, że 
identyfikacja podmiotów danych nie jest 
już możliwa.

Or. en

Poprawka 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dalsze przetwarzanie danych do celów 
dokumentacji, statystyki i do celów 
naukowych nie jest uznawane za 
niezgodne z art. 5 ust. 1 lit. b) pod 
warunkiem, że przetwarzanie:
a) podlega warunkom i gwarancjom 
określonym w tym artykule; oraz
b) jest zgodne ze wszystkimi innymi 
właściwymi przepisami.

Or. en

Poprawka 3066
Sari Essayah

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każda osoba może wyrazić zgodę na 
wykorzystanie dotyczących jej danych 
szczególnie chronionych dla 
nieokreślonych celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych, a osoba ta 
nie musi otrzymywać informacji o każdym 
konkretnym projekcie badań naukowych.

Or. en

Poprawka 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podmiot danych wyraził zgodę na 
przetwarzanie danych do celów 
dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych. Do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych 
jednorazowa zgoda jest wystarczająca i 
nie ma potrzeby udzielania przez podmiot 
danych osobnej zgody za każdym razem 
ani potrzeby powiadamiania podmiotu 
danych osobno przed przetwarzaniem 
danych z związku z celami badawczymi.

Or. en

Poprawka 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dalsze przetwarzanie szczególnie 
chronionych danych osobowych do celów 
badań medycznych może być dozwolone 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
krajowego i prawa UE i po wydaniu 
pozytywnej opinii przez komisję etyczną.  

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wykorzystywanie danych osobowych ma olbrzymie znaczenie wtedy, gdy pojawiają 
się nowe zagadnienia badawcze, których nie można było przewidzieć przy zbieraniu danych. 
Warunki ponownego wykorzystania powinny być ustanowione w przepisach krajowych i 
obejmować badanie i zatwierdzenie przez komisję etyczną.

Poprawka 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dalsze przetwarzanie danych do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych nie jest uznawane za 
niezgodne z art. 5 ust. 1 lit. b) pod 
warunkiem, że przetwarzanie:
a) podlega warunkom i gwarancjom 
określonym w tym artykule; oraz
b) jest zgodne ze wszystkimi innymi 
właściwymi przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie przepisów

Poprawka 3070
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeśli dalsze przetwarzanie danych do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 
naukowych jest realizowane w ważnym 
interesie publicznym i pod warunkiem, że 
spełnione są warunki i udzielone 
gwarancje, o których mowa w niniejszym 
artykule, przetwarzanie to nie podlega 
obowiązkom wynikającym z art. 5 ust. 1 
lit. b).

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie, aby zbieranie danych osobowych do celów badawczych 
nie było zbyt skomplikowane, jeśli jest ono konieczne i proporcjonalne.
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Poprawka 3071
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Zgodnie z wyjątkiem przewidzianym w 
ust. 1b dane podlegające kategoriom 
danych, o których mowa w art. 8 i 9, mogą 
być przetwarzane do celów dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych wyłącznie za 
zgodą podmiotów danych, chyba że 
zostaną one zanonimizowane zgodnie z 
odpowiednimi normami technicznymi na 
możliwie najwcześniejszym etapie do 
celów badań naukowych.

Or. en

Poprawka 3072
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie umożliwia 
lub przestaje umożliwiać identyfikację 
osoby, której dane dotyczą;

a) nie można ich w rozsądny sposób
osiągnąć przez przetwarzanie danych, które 
nie umożliwia lub przestaje umożliwiać 
identyfikację osoby, której dane dotyczą;
oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zastąpienie tekstu restrykcyjnego poza granice możliwości tekstem wykonalnym i 
rozsądniejszym. 



AM\929832PL.doc 73/114 PE506.173v03-00

PL

Poprawka 3073
Timothy Kirkhope
w imieniu grupy politycznej ECR

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne lub naukowe 
mogą publikować lub ujawniać publicznie 
w inny sposób dane osobowe jedynie 
wtedy, gdy:

skreślony

a) podmiot danych udzielił zgody, z 
zastrzeżeniem warunków ustanowionych 
w art. 7;
b) publikacja danych osobowych jest 
niezbędna do zaprezentowania ustaleń 
uzyskanych w wyniku badań lub do 
ułatwienia badań w takim zakresie, w 
jakim interesy lub podstawowe prawa i 
wolności podmiotu danych nie mają 
charakteru nadrzędnego; lub
c) osoba, której dane dotyczą podała dane 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty prowadzące badania 
historyczne, statystyczne lub naukowe
mogą publikować lub ujawniać publicznie 
w inny sposób dane osobowe jedynie 
wtedy, gdy:

2. Podmioty wykorzystujące dane osobowe 
do celów badań historycznych, 
statystycznych lub naukowych mogą 
publikować lub ujawniać publicznie w inny 
sposób dane osobowe jedynie wtedy, gdy:

Or. en
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Poprawka 3075
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą przekazywać dane 
osobowe do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej do celów 
dokumentacji, statystyki lub do celów 
naukowych, jeżeli:
a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie 
umożliwia lub przestaje umożliwiać 
identyfikację osoby, której dane dotyczą;
b) b) odbiorca nie ma dostępu do danych, 
które pozwalają na przypisanie informacji 
do zidentyfikowanego lub możliwego do 
zidentyfikowania podmiotu danych; oraz
c) klauzule umowne podpisane między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
uniemożliwiają ponowną identyfikację 
podmiotu danych i ograniczają 
przetwarzanie danych zgodnie z 
warunkami i gwarancjami określonymi w 
niniejszym artykule.

Or. en

Poprawka 3076
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W sytuacjach, gdy wymaga się, by 
podmiot danych wydał zgodę na 
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przetwarzanie danych medycznych 
wyłącznie w celu badania zdrowia 
publicznego, może on mieć możliwość 
wydania ogólnej zgody na cele badań 
epidemiologicznych, translacyjnych i 
klinicznych.
W przypadku gromadzenia danych 
osobowych do celów statystycznych oraz 
celów zdrowia publicznego, dane te 
powinny uzyskać status danych 
anonimowych natychmiast po 
zakończeniu czynności ich gromadzenia, 
weryfikacji i zestawiania, za wyjątkiem 
sytuacji, w której dane identyfikacyjne 
pozostają niezbędne z powodów 
statystycznych oraz zdrowia publicznego, 
takich jak badania epidemiologiczne, 
translacyjne i kliniczne.

Or. en

Poprawka 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą przekazywać dane 
osobowe do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej do celów 
dokumentacji, statystyki lub do celów 
naukowych, jeżeli:
a) nie można ich inaczej osiągnąć przez 
przetwarzanie danych, które nie 
umożliwia lub przestaje umożliwiać 
identyfikację osoby, której dane dotyczą;
b) odbiorca nie ma dostępu do danych, 
które pozwalają na przypisanie informacji 
do zidentyfikowanego lub możliwego do 
zidentyfikowania podmiotu danych; oraz
c) klauzule umowne podpisane między 
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administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
uniemożliwiają ponowną identyfikację 
podmiotu danych i ograniczają 
przetwarzanie danych zgodnie z 
warunkami i gwarancjami określonymi w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Odbiorca danych kodowanych kluczem i przekazywanych do celów badań naukowych nie ma 
możliwości ponownego zidentyfikowania podmiotów danych, a na mocy niniejszej poprawki 
nie ma również dostępu do klucza i umownie zabrania mu się dokonywać ponownej 
identyfikacji podmiotów danych. Niniejsza poprawka pozwala sformalizować proces 
zapewnienia z rozsądnym prawdopodobieństwem, że dane kodowane kluczem nie zostaną 
ponownie zidentyfikowane przez odbiorców mających siedzibę w państwach trzecich, co 
umożliwi przekazywanie takich danych bez dalszych obciążeń.

Poprawka 3078
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
szczegółowe przepisy mające na celu 
regulację przetwarzania danych 
osobowych do celów dokumentacji, 
statystyki i do celów naukowych przy 
poszanowaniu przepisów art. 1 i 2 
niniejszego artykułu, jak również przy 
poszanowaniu Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gdy wymagane jest, by podmiot 
danych wyraził zgodę na mocy niniejszego 
artykułu, powinna być możliwość wydania 
ogólnej zgody.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólna zgoda jest praktycznym rozwiązaniem w przypadku badań naukowych.

Poprawka 3080
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zbieranie i dalsze wykorzystywanie 
danych w zakresie dokumentacji, 
statystyki i badań naukowych do celów 
handlowych jest niezgodne z niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. fr

Poprawka 3081
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Każde państwo członkowskie 
zawiadamia Komisję o przepisach, które 
przyjęło na mocy ust. 1b, najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
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bezzwłocznie o każdej kolejnej zmianie 
mającej na nie wpływ.

Or. en

Poprawka 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) podmiot danych udzielił zgody, z 
zastrzeżeniem warunków ustanowionych w 
art. 7;

a) podmiot danych udzielił zgody, z 
zastrzeżeniem warunków ustanowionych w 
art. 7; lub

Or. en

Poprawka 3083
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) publikacja danych osobowych jest 
niezbędna do zaprezentowania ustaleń 
uzyskanych w wyniku badań lub do 
ułatwienia badań w takim zakresie, w 
jakim interesy lub podstawowe prawa i 
wolności podmiotu danych nie mają 
charakteru nadrzędnego; lub

skreślona

Or. en

Poprawka 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera c a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) Dalsze przetwarzanie danych do celów 
dokumentacji, statystyki i do celów 
naukowych nie jest uznawane za 
niezgodne z art. 5 ust. 1 lit. b) pod 
warunkiem, że przetwarzanie:
(i) podlega warunkom i gwarancjom 
określonym w tym artykule; oraz
(ii) jest zgodne ze wszystkimi innymi 
właściwymi przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że cele dokumentacji, statystyki i badań naukowych nie są z założenia 
celami niedozwolonymi, poprzez powiązanie art. 5 ust. 1 lit. b) z art. 83. Propozycja ta 
zapewnie spójność rozporządzenia z poprzednią dyrektywą o ochronie danych z 1995 r., w 
której stwierdza się, że „dalsze przetwarzanie danych w celach historycznych, statystycznych 
lub naukowych nie jest uważane za niezgodne z przepisami pod warunkiem ustanowienia 
przez państwa członkowskie odpowiednich środków zabezpieczających” (art. 6 ust. 1 lit. b)) 
Uwaga: ta poprawka jest spójna ze zmianami proponowanymi przez prezydencję Rady w 
wersji z dnia 22 czerwca 2012 r.

Poprawka 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dane osobowe są przetwarzane do 
celów sporządzania zbiorczych 
sprawozdań, które składają się w całości z 
danych zanonimizowanych albo 
opatrzonych pseudonimem, albo 
zabezpieczonych na oba te sposoby.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem takich sprawozdań nie jest identyfikowanie osób fizycznych ani powiązanie z nimi 
danych. Podczas tworzenia takich sprawozdań zbiory danych na temat osób fizycznych są ze 
sobą łączone w sposób anonimowy i nie mają wpływu na prywatność. Przykładem zbiorczych 
sprawozdań jest Web Analytics.

Poprawka 3086
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

skreślony

Or. en

Poprawka 3087
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 

skreślony
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ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

Or. en

Poprawka 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

skreślony

Or. es

Poprawka 3089
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 

skreślony
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gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

Or. en

Poprawka 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

skreślony

Or. en

Poprawka 3091
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 

skreślony
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zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

Or. en

Poprawka 3092
Louis Michel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

skreślony

Or. en

Poprawka 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów gwarancji 
przetwarzania danych osobowych dla 
celów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, jak 
również niezbędnych ograniczeń prawa do 
informacji i dostępu przysługującego 
podmiotowi danych oraz doprecyzowania 
warunków praw podmiotów danych w tych 
okolicznościach i gwarancji tych praw.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 86 w celu dalszego 
określenia kryteriów i wymogów 
gwarancji, z wyjątkiem wymagań 
technicznych, przetwarzania danych 
osobowych dla celów, o których mowa w 
ust. 1 i ust. 2, jak również niezbędnych 
ograniczeń prawa do informacji i dostępu 
przysługującego podmiotowi danych oraz 
doprecyzowania warunków praw 
podmiotów danych w tych okolicznościach 
i gwarancji tych praw.

Or. en

Poprawka 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający mogą przekazywać dane 
osobowe do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej do celów 
dokumentacji, statystyki lub badań 
naukowych, jeżeli:
a) nie można ich w rozsądny sposób 
osiągnąć przez przetwarzanie danych, 
które nie umożliwia lub przestaje 
umożliwiać identyfikację osoby, której 
dane dotyczą;
b) odbiorca nie ma dostępu do danych, 
które pozwalają na przypisanie informacji 
do zidentyfikowanego lub możliwego do 
zidentyfikowania podmiotu danych; oraz
c) klauzule umowne podpisane między 
administratorem lub podmiotem 
przetwarzającym a odbiorcą danych 
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uniemożliwiają ponowną identyfikację 
podmiotu danych i ograniczają 
przetwarzanie danych zgodnie z 
warunkami i gwarancjami określonymi w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie danych pod pseudonimem do celów naukowych jest uzasadnione.

Poprawka 3095
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Przepisy niniejszego artykułu nie 
naruszają wyłączeń lub odstępstw, które 
państwa członkowskie powinny 
przewidzieć na podstawie art. 80 w celu 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych z przepisami dotyczącymi 
wolności wypowiedzi, także przepisami o 
swobodzie badań naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślenie, że art. 83 uzupełnia art. 80, a nie go ogranicza.

Poprawka 3096
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83a
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Przetwarzanie danych dotyczących 
wyroków skazujących do celów 

zapobiegania przestępczości finansowej
W granicach niniejszego rozporządzenia, 
a także zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. j) 
przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących wyroków skazujących lub 
powiązanych z nimi środków 
bezpieczeństwa jest dozwolone, jeżeli 
zapewnia się właściwe środki ochrony 
podstawowych praw i swobód podmiotu 
danych oraz odbywa się ono:
a) w celu zapobiegania przestępstwom 
finansowym, ich ścigania lub wykrywania 
lub
b) ze względu na interes publiczny, taki 
jak ochrona przed transgranicznymi 
zagrożeniami przestępczością finansową, i 
w każdym przypadku musi ono koniecznie 
odbywać się bez ubiegania się o zgodę 
podmiotu danych, aby nie uniemożliwiać 
realizacji tych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Wynika z tekstu.

Poprawka 3097
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 83 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 83 a
Odstępstwa w zakresie przetwarzania do 
celów dokumentacji, statystyki i badań 

naukowych
1. Dane osobowe, po upływie czasu 
niezbędnego do zrealizowania celów, do 
których zostały zebrane, mogą być 
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przetwarzane przez służby archiwistyczne, 
których głównym zadaniem lub 
obowiązkiem prawnym jest gromadzenie, 
przechowywanie, klasyfikowanie 
archiwów, informowanie o nich, 
podnoszenie ich wartości i 
rozpowszechnianie ich w interesie 
ogólnym, zwłaszcza w celu uzasadnienia 
praw osób lub w celach historycznych, 
statystycznych lub naukowych.
Obowiązki w zakresie informowania o 
archiwach i rozpowszechniania ich są 
wykonywane w ramach systemów 
przewidzianych przez państwa 
członkowskie w zakresie dostępu do 
dokumentów administracyjnych lub 
archiwów, informowania o nich i 
rozpowszechniania ich.
2. Takie przetwarzanie danych osobowych 
nie podlega obowiązkom wynikającym z 
art. 5 lit. d), art. 9, 23, 32, 33, 38 i 53, ust. 
1, lit. f) i g).
3. Państwa członkowskie zachęcają do 
sporządzenia, szczególnie przez 
Europejski Zespół ds. Archiwów, 
kodeksów postępowania, które ułatwiłyby 
wprowadzenie przepisów w dziedzinie 
danych osobowych dla archiwów, 
szczególnie w celu zapewnienia:
a) poufności danych względem stron 
trzecich;
b) autentyczności, integralności i 
należytego przechowywania danych;
c) dostępu do archiwów w ramach 
systemów państw członkowskich w 
zakresie dostępu do dokumentów 
administracyjnych lub archiwów.

Or. fr

Uzasadnienie

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
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sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens.
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Poprawka 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie mogą przyjąć
przepisy szczególne określające 
uprawnienia dochodzeniowe organów 
nadzorczych ustanowione w art. 53 ust. 2 
w odniesieniu do administratorów i 
podmiotów przetwarzających, którzy 
podlegają obowiązkowi zachowania 
tajemnicy zawodowej lub innym 
równoważnym obowiązkom zachowania 
tajemnicy na podstawie prawa krajowego 
lub przepisów ustanowionych przez 
właściwe podmioty krajowe, w przypadku 
gdy jest to konieczne i proporcjonalne dla 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych i obowiązku zachowania 
tajemnicy. Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

1. W granicach niniejszego rozporządzenia 
państwa członkowskie przyjmują przepisy 
szczególne określające uprawnienia 
dochodzeniowe organów nadzorczych 
ustanowione w art. 53 ust. 2 w odniesieniu 
do administratorów i podmiotów 
przetwarzających, którzy podlegają 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej lub innym równoważnym 
obowiązkom zachowania tajemnicy na 
podstawie prawa krajowego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe podmioty 
krajowe, w przypadku gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne dla pogodzenia 
prawa do ochrony danych osobowych i 
obowiązku zachowania tajemnicy.
Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Or. en
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Poprawka 3099
Alexandra Thein

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 84 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W granicach niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
mogą przyjąć przepisy szczególne 
określające uprawnienia dochodzeniowe 
organów nadzorczych ustanowione w art. 
53 ust. 2 w odniesieniu do 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających, którzy podlegają 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej lub innym równoważnym 
obowiązkom zachowania tajemnicy na 
podstawie prawa krajowego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe podmioty 
krajowe, w przypadku gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne dla 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych i obowiązku zachowania 
tajemnicy. Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

1. Państwa członkowskie mogą przyjąć w 
drodze ustawy:

a) wyłączenia i odstępstwa od przepisów 
dotyczące ogólnych zasad w rozdziale II, 
praw podmiotów danych w rozdziale III, 
administratora i podmiotu 
przetwarzającego w rozdziale IV, 
przekazywania danych osobowych do 
państw trzecich w rozdziale V w 
przypadku przetwarzania danych 
osobowych podlegających obowiązkowi 
zachowania tajemnicy zawodowej lub 
innego obowiązku zachowania tajemnicy 
przez administratora lub podmiot 
przetwarzający.
b) w granicach niniejszego 
rozporządzenia – przepisy szczególne 
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określające uprawnienia dochodzeniowe 
organów nadzorczych ustanowione w art. 
53 ust. 2 w odniesieniu do 
administratorów i podmiotów 
przetwarzających, którzy podlegają 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
zawodowej lub innym równoważnym 
obowiązkom zachowania tajemnicy na 
podstawie prawa krajowego lub przepisów 
ustanowionych przez właściwe podmioty 
krajowe, w przypadku gdy jest to 
konieczne i proporcjonalne dla 
pogodzenia prawa do ochrony danych 
osobowych i obowiązku zachowania 
tajemnicy.
Niniejsze przepisy stosuje się w 
odniesieniu do danych osobowych, które 
administrator lub podmiot przetwarzający 
otrzymał lub uzyskał w działaniu objętym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej (np. w przypadku notariuszy lub doradców 
podatkowych) musi być ważniejsze niż jakiekolwiek zasady ochrony danych osobowych. Ma to 
zastosowanie nie tylko do możliwości przyjęcia przez państwa członkowskie różnych 
przepisów dotyczących uprawnień dochodzeniowych organów nadzorczych w przypadku 
osób, których obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, co przewiduje już art. 84, ale 
także do swobody zmiany w razie potrzeby istotnych przepisów dotyczących ochrony danych. 

Poprawka 3100
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85 skreślony
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
danych stosowane przez kościoły i związki 
wyznaniowe
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1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, regulacje takie mogą być 
nadal stosowane, pod warunkiem że są 
dostosowane do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.
2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85 skreślony
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
danych stosowane przez kościoły i związki 
wyznaniowe
1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w 
odniesieniu do przetwarzania danych 
osobowych, regulacje takie mogą być 
nadal stosowane, pod warunkiem że są 
dostosowane do przepisów niniejszego 
rozporządzenia.
2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
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stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne traktowanie różnego rodzaju kościołów i związków wyznaniowych w danym 
kontekście jest niewłaściwe. Interesy kościołów i innych podmiotów w odniesieniu do danych 
szczególnie chronionych są już uwzględnione w art. 9.

Poprawka 3102
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 
danych stosowane przez kościoły i związki 
wyznaniowe

Przepisy dotyczące ochrony danych 
stosowane przez kościoły i związki 
wyznaniowe

Or. nl

Poprawka 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych, 
regulacje takie mogą być nadal stosowane, 

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych, 
regulacje takie mogą być nadal stosowane i 
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pod warunkiem że są dostosowane do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

w razie konieczności zmieniane, pod 
warunkiem że są dostosowane do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

Or. es

Poprawka 3104
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie, kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują, w 
momencie wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, kompleksowe regulacje 
dotyczące ochrony jednostek w odniesieniu 
do przetwarzania danych osobowych, 
regulacje takie mogą być nadal stosowane, 
pod warunkiem że są dostosowane do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku gdy w państwie 
członkowskim kościoły i związki lub 
wspólnoty wyznaniowe stosują 
odpowiednie regulacje dotyczące ochrony 
jednostek w odniesieniu do przetwarzania 
danych osobowych, regulacje takie mogą 
wejść w życie pod warunkiem, że 
gwarantują odpowiedni poziom ochrony 
danych.

Or. nl

Uzasadnienie

Z myślą o zasadzie pomocniczości rozporządzenie nie może doprowadzić do zmiany w 
państwach członkowskich odpowiednich przepisów dotyczących przetwarzania danych przez 
kościoły i wspólnoty wyznaniowe. Tym samym można zagwarantować dobry poziom ochrony 
danych, jednocześnie zapobiegając nakładaniu na kościoły i wspólnoty wyznaniowe 
nieproporcjonalnie dużego obciążenia, biorąc pod uwagę, że w głównej mierze przetwarzają 
one dane własnych członków.

Poprawka 3105
Bastiaan Belder

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

To nie kościoły ani związki wyznaniowe powinny być uprawnione do określania regulacji 
przewidujących ustanowienie niezależnego organu nadzorczego, jak i nie powinno się tego od 
nich wymagać. W rozdziale VI stwierdza się bowiem, że to państwa członkowskie dbają o 
powołanie i funkcjonowanie jednego lub większej ilości organów nadzorczych.

Poprawka 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia.

2. Kościoły i związki wyznaniowe, które 
stosują kompleksowe regulacje zgodnie z 
ust. 1, stanowią regulacje przewidujące 
ustanowienie niezależnego organu 
nadzorczego zgodnie z rozdziałem VI 
niniejszego rozporządzenia lub uzyskują 
wystarczającą certyfikację do celów 
przetwarzania danych zgodnie z art. 39.

Or. es

Poprawka 3107
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 85 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85a
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Ogólne przepisy dotyczące praw 
podstawowych

Przepisy niniejszego rozporządzenia 
zapewniają spójne stosowanie Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
podstawowe zasady prawne zapisane w 
art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 3108
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 10 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

AKTY DELEGOWANE I 
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 3109
Nils Torvalds

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.

skreślony

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 
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5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 
9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 
3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 
3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 
6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 
2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 
7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 
i art. 83 ust. 3, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 
ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 
ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 
ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 
ust. 5, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 
ust. 5, art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 
ust. 11, art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 
ust. 3, art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 
ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski 
albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
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terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, lub jeśli, przed upływem tego 
terminu, zarówno Parlament Europejski, 
jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 3110
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 
5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, 
art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, 
art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 3, 
art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, 
art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, 
art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, 
art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i 
art. 83 ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 8 
ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 
9, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, 
art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 3111
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
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delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 
5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, 
art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, 
art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 3, 
art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, 
art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, 
art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, 
art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i 
art. 83 ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 
5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, 
art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, 
art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 3, 
art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, 
art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, 
art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, 
art. 79 ust. 6 i art. 83 ust. 3, powierza się 
Komisji na czas nieokreślony od dnia 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawkami dotyczącymi art. 81 ust. 3 i art. 82 ust. 3.

Poprawka 3112
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 
5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 
9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 
3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 ust. 
3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 
6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 
2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 
7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 
i art. 83 ust. 3, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w
[artykuły XXX], powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 3113
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 
12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, art. 17 
ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 
ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, art. 30 
ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 
ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 
ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 
ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 
ust. 3 i art. 83 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, art. 12 ust. 5, 
art. 14 ust. 9, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 9, 
art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 3, 
art. 26 ust. 5, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, 
art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, 
art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, 
art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, 
art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. de

Poprawka 3114
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w [artykuły XXX], może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
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art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 3115
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewniająca Radzie i Parlamentowi Europejskiemu odpowiedni czas na 
zatwierdzenie aktu delegowanego. Jeżeli Parlament Europejski i Rada chcą zatwierdzić akt 
delegowany wcześniej, mogą tak postąpić, informując Komisję, że nie wniosą sprzeciwu 
wobec aktu delegowanego. 

Poprawka 3116
Stanimir Ilchev

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 9, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 30 ust. 3, 
art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, 
art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, 
art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, 
art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i 
art. 83 ust. 3 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 3117
Stanimir Ilchev
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5,
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 9, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 30 ust. 3, 
art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, art. 33 ust. 6, 
art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, art. 37 ust. 2, 
art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, art. 44 ust. 7, 
art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, art. 82 ust. 3 i 
art. 83 ust. 3 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Poprawka 3118
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie
[artykuły XXX] wchodzi w życie tylko 
jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie czterech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
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art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 3119
Marie-Christine Vergiat

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6, art. 81 ust. 3, 
art. 82 ust. 3 i art. 83 ust. 3 wchodzi w 
życie tylko jeśli Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 3, 
art. 12 ust. 5, art. 14 ust. 7, art. 15 ust. 3, 
art. 17 ust. 9, art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 4, 
art. 23 ust. 3, art. 26 ust. 5, art. 28 ust. 5, 
art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 5, art. 32 ust. 5, 
art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 11, 
art. 37 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 43 ust. 3, 
art. 44 ust. 7, art. 79 ust. 6 i art. 83 ust. 3 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. fr
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Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawkami dotyczącymi art. 81 ust. 3 i art. 82 ust. 3.

Poprawka 3120
Rui Tavares

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 86 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja przyjmuje akt delegowany na 
podstawie art. 11 ust. 2a nie później niż 
rok od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja może przedłużyć 
ten termin o sześć miesięcy.

Or. en

Poprawka 3121
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 87 skreślony
Procedura komitetowa
1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten 
jest komitetem w rozumieniu 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.
3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 3122
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 87 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

skreślony

Or. en

Poprawka 3123
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 88 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia uchylenie dyrektywy 
95/46/WE nie narusza przetwarzania
danych realizowanego zgodnie z 
wymogami dyrektywy 95/46/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Ochrona kontynuacji realizowanych procedur przetwarzania danych.

Poprawka 3124
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada 
dodatkowych obowiązków na osoby 
fizyczne i prawne w odniesieniu do 
przetwarzania danych w związku z ogólnie 
dostępnymi usługami łączności 
elektronicznej w publicznych sieciach 
łączności na terenie Unii w sprawach, w 
których podmioty te podlegają 
szczególnym obowiązkom służącym temu 
samemu celowi określonemu w dyrektywie 
2002/58/WE.

1. Niniejsze rozporządzenie nie narusza 
przepisów państw członkowskich, które 
zostały przez nie przyjęte w celu 
transpozycji dyrektywy 2002/85/WE w 
odniesieniu do przetwarzania danych w 
związku z ogólnie dostępnymi usługami 
łączności elektronicznej w publicznych 
sieciach łączności na terenie Unii.

Or. de

Poprawka 3125
Bernd Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie nie nakłada 
dodatkowych obowiązków na osoby 
fizyczne i prawne w odniesieniu do 
przetwarzania danych w związku z ogólnie 
dostępnymi usługami łączności 
elektronicznej w publicznych sieciach 
łączności na terenie Unii w sprawach, w 
których podmioty te podlegają 
szczególnym obowiązkom służącym temu 
samemu celowi określonemu w dyrektywie
2002/58/WE.

1. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 
się w zakresie, w jakim do przetwarzania 
danych stosuje się dyrektywa 2002/58/WE.

Or. en

Poprawka 3126
Alexander Alvaro

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 i art. 15
dyrektywy 2002/58/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Tam gdzie to konieczne rozporządzenie obejmuje niezbędną podstawę prawną. Gdyby akty 
prawne miały się dublować, rozsądne jest uniknięcie takiej sytuacji i skreślenie określonych 
przepisów. 

Poprawka 3127
Axel Voss

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Skreśla się art. 1 ust. 2, art. 2 lit. b) i c), 
art. 4 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 6 i 9 dyrektywy 
2002/58/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W swojej ostatniej opinii o usługach geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach 
przenośnych grupa robocza ds. art. 29 uznaje, że odpowiednimi i podstawowymi ramami 
prawnymi dla regulacji danych dotyczących lokalizacji powinna być dyrektywa 95/46/WE. 
Ponieważ ogólne rozporządzenie o ochronie danych obecnie obejmuje „dane dotyczące 
lokalizacji” określone w art. 4 ust.1, skreślenie art. 2 lit. c) i art. 9 dyrektywy 2002/58/WE 
służy pewności prawnej. 

Poprawka 3128
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Komisja przedstawia najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie wniosek dotyczący przeglądu 
ram prawnych mających zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych i 
ochrony prywatności w komunikacji 
elektronicznej w celu dostosowania ich do 
niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić 
spójne i jednolite przepisy prawne 
dotyczące podstawowego prawa do 
ochrony danych osobowych w Unii 
Europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Przepis przejściowy.

Poprawka 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Skreśla się art. 1 ust. 2 dyrektywy 
2002/58/WE.

2. Skreśla się art. 1 ust. 2, art. 2 lit. b) i c), 
art. 4 ust. 3, 4 i 5 oraz art. 6 i 9 dyrektywy 
2002/58/WE.

Or. en

Poprawka 3130
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 89 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 89a
Przetwarzanie danych przez instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne UE

Komisja przedstawia najpóźniej w 
terminie określonym w art. 91 ust. 2 i 
bezzwłocznie wniosek dotyczący przeglądu 
ram prawnych mających zastosowanie do 
przetwarzania danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki 
organizacyjne Unii w celu dostosowania 
ich do niniejszego rozporządzenia, aby 
zapewnić spójne i jednolite przepisy 
prawne dotyczące podstawowego prawa 
do ochrony danych osobowych w Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 3131
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
[dwa lata od daty, o której mowa w ust. 1].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
[dwa lata od daty, o której mowa w ust. 1].
Wówczas można kontynuować 
przetwarzanie danych realizowane 
zgodnie z wymogami dyrektywy 95/46/WE 
do [pięć lat od daty, o której mowa w ust. 
1], z zastrzeżeniem zobowiązań 
wynikających z rozdziałów I-IV.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względów praworządnej ochrony dobrej wiary zaproponowano dodatkowe trzy lata dla 
kontynuacji procedur przetwarzania danych, które do wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
odpowiadały dotychczasowym wymogom prawa unijnego.
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Poprawka 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
[dwa lata od daty, o której mowa w ust. 1].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
[dwa lata od daty, o której mowa w ust. 1] 
bez uszczerbku dla wykorzystywania 
danych osobowych przetworzonych 
zgodnie z prawem przed tą datą.

Or. en

Poprawka 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

-

Poprawka
Patrz załącznik X
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Danych osobowych nie 
przetwarza się do celów 

innych niż te, do których są 
zbierane

Załącznik X – przedstawienie opisów, o których mowa w art. 13 a (nowy)

1. Z uwzględnieniem proporcji, o których mowa w pkt 6, opisy przedstawia się następująco:

Danych osobowych nie zbiera 
się w stopniu większym, niż 
jest to niezbędne dla każdego 
odrębnego celu przetwarzania

Danych osobowych nie 
przechowuje się w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne 
dla każdego odrębnego celu 

przetwarzania

Danych osobowych nie 
udostępnia się stronom trzecim 

o charakterze podmiotów 
niepublicznych do celów 
innych niż te, do których 

zostały zebrane

Danych osobowych nie 
sprzedaje się

Danych osobowych nie 
przechowuje się w postaci 

niezaszyfrowanej

ZNAK 
GRAFICZNY GŁÓWNE INFORMACJE WYPEŁNIENIE
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2) W rzędach w drugiej kolumnie tabeli w pkt 1 zatytułowanej „Główne informacje”, drukiem 
pogrubionym wyróżnia się:

a) słowa „nie zbiera się” w pierwszym rzędzie drugiej kolumny;
b) słowa „nie przechowuje się” w drugim rzędzie drugiej kolumny;
c) słowa „nie przetwarza się” w trzecim rzędzie drugiej kolumny;
d) słowa „nie udostępnia się” w czwartym rzędzie drugiej kolumny;
e) słowa „nie sprzedaje się” w piątym rzędzie drugiej kolumny;
f) słowo „niezaszyfrowanej” w szóstym rzędzie drugiej kolumny.

3) Z uwzględnieniem proporcji, o których mowa w pkt 6, rzędy w trzeciej kolumnie tabeli w 
pkt 1 zatytułowanej „Wypełnienie” wypełnia się jednym z dwóch następujących znaków 
graficznych zgodnie z warunkami ustanowionymi w pkt 4:

a)

b)

4)

a) Jeżeli żadnych danych osobowych nie zbiera się w stopniu większym, niż jest to niezbędne 
dla każdego odrębnego celu przetwarzania, pierwszy rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 
zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 a).

b) Jeżeli dane osobowe zbiera się w stopniu większym, niż jest to niezbędne dla każdego 
odrębnego celu przetwarzania, pierwszy rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak 
graficzny umieszczony w pkt 3 b).

c) Jeżeli danych osobowych nie przechowuje się w stopniu większym, niż jest to niezbędne 
dla każdego odrębnego celu przetwarzania, drugi rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera 
znak graficzny umieszczony w pkt 3 a).
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d) Jeżeli dane osobowe przechowuje się w stopniu większym, niż jest to niezbędne dla 
każdego odrębnego celu przetwarzania, drugi rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera 
znak graficzny umieszczony w pkt 3 b).

e) Jeżeli żadnych danych osobowych nie przetwarza się w stopniu większym, niż jest to 
niezbędne dla każdego odrębnego celu przetwarzania, trzeci rząd trzeciej kolumny tabeli w 
pkt 1 zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 a).

f) Jeżeli dane osobowe przetwarza się w stopniu większym, niż jest to niezbędne dla każdego 
odrębnego celu przetwarzania, trzeci rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak 
graficzny umieszczony w pkt 3 b).

g) Jeżeli żadnych danych osobowych nie udostępnia się stronom trzecim o charakterze 
podmiotów niepublicznych do celów innych niż te, do których zostały zebrane, czwarty rząd 
trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 a).

h) Jeżeli dane osobowe udostępnia się stronom trzecim o charakterze podmiotów 
niepublicznych do celów innych niż te, do których zostały zebrane, czwarty rząd trzeciej 
kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 b).

i) Jeżeli danych osobowych nie sprzedaje się, piąty rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 
zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 a).

j) Jeżeli sprzedaje się dane osobowe, piąty rząd trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak 
graficzny umieszczony w pkt 3 b).

k) Jeżeli danych osobowych nie przechowuje się w postaci niezaszyfrowanej, szósty rząd 
trzeciej kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 a).

l) Jeżeli dane osobowe przechowuje się w postaci niezaszyfrowanej, szósty rząd trzeciej 
kolumny tabeli w pkt 1 zawiera znak graficzny umieszczony w pkt 3 b).

5) Kolory referencyjne znaków graficznych w pkt 1 w systemie Pantone to Black Pantone nr 
7547 i Red Pantone nr 485. Kolorem referencyjnym znaku graficznego w pkt 3 a) w systemie 
Pantone jest Green Pantone nr 370. Kolorem referencyjnym znaku graficznego w pkt 3 b) w 
systemie Pantone jest Red Pantone nr 485.

6) Należy przestrzegać proporcji podanych na poniższym rysunku skalowanym, nawet jeśli 
tabela jest zmniejszana lub powiększana:
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Or. en


