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Poprawka 430
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Przysługującego podmiotom danych prawa dostępu do danych nie wolno ograniczać w 
odniesieniu do żadnej kategorii przetwarzania. Ograniczenia tego prawa są uzasadnione 
wyłącznie w indywidualnych przypadkach.

Poprawka 431
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie mogą ustalić 
przepisami prawa kategorie przetwarzania 
danych, które mogą zostać objęte w całości 
lub części wyjątkami przewidzianymi w 
ust. 1. Wyjątków tych nie stosuje się 
jednak powszechnie, lecz wyłącznie w 
szczególnych okolicznościach i w sposób 
należycie uzasadniony. Administrator 
odpowiada za takie indywidualne, 
uzasadnione oceny.

Or. en
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Poprawka 432
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie stosują wyjątki 
przewidziane w ust. 1 i 2 w sposób 
restrykcyjny, co umożliwia pełne 
stosowanie prawa dostępu w odniesieniu 
do każdego konkretnego restrykcyjnego 
środka. Wyjątków określonych w ust. 1 
nie stosuje się powszechnie, lecz w 
szczególnych okolicznościach i w sposób 
należycie uzasadniony.

Or. en

Poprawka 433
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
dokonuje oceny, w każdym szczególnym 
przypadku, poprzez konkretne, 
indywidualne i uzasadnione badanie, czy 
zastosowanie ma częściowe lub całkowite 
ograniczenie oparte na ust. 1 lub 2.

Or. en

Poprawka 434
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3



AM\929834PL.doc 5/137 PE506.128v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 i 2, państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach lub ograniczeniu 
dostępu, o przyczynach odmowy oraz 
możliwości złożenia skargi do organu 
nadzorczego i wystąpienia o sądowy 
środek ochrony prawnej. Można nie 
podawać informacji o faktycznych i 
prawnych przyczynach wydania decyzji 
jeżeli ich udzielenie utrudniłoby realizację 
celu wynikającego z ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 i 2, państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
bez zbędnej zwłoki informuje podmiot 
danych, na piśmie o wszelkich odmowach 
lub ograniczeniu dostępu, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej. Można 
nie podawać informacji o faktycznych i 
prawnych przyczynach wydania decyzji 
jeżeli ich udzielenie utrudniłoby realizację 
celu wynikającego z ust. 1.

Or. en

Poprawka 435
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 i 2, państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach lub ograniczeniu 
dostępu, o przyczynach odmowy oraz 
możliwości złożenia skargi do organu 
nadzorczego i wystąpienia o sądowy 
środek ochrony prawnej. Można nie 
podawać informacji o faktycznych i 
prawnych przyczynach wydania decyzji 
jeżeli ich udzielenie utrudniłoby realizację 
celu wynikającego z ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w 
ust. 1, państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach lub ograniczeniu 
dostępu, o przyczynach odmowy oraz 
możliwości złożenia skargi do organu 
nadzorczego i wystąpienia o sądowy 
środek ochrony prawnej. Można nie 
podawać informacji o faktycznych i 
prawnych przyczynach wydania decyzji 
jeżeli ich udzielenie utrudniłoby realizację 
celu wynikającego z ust. 1.

Or. en
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Poprawka 436
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
administrator dokumentował przyczyny 
nieprzekazania informacji o faktycznych 
lub prawnych przyczynach wydania 
decyzji.

4. Państwa członkowskie zapewniają, by 
administrator dokumentował, w 
poszczególnych przypadkach, przyczyny 
ograniczenia informacji o faktycznych lub 
prawnych przyczynach wydania decyzji. 
Informacje te są udostępniane krajowym 
organom nadzorczym w przypadku skargi.

Or. pt

Poprawka 437
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące że podmiot danych,
ma prawo do zwrócenia się, w 
szczególności w przypadkach, o których 
mowa w art. 13, do organu nadzorczego o 
sprawdzenie zgodności z prawem 
przetwarzania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że w granicach 
ustalonych na mocy art. 12 i 13 podmiot 
danych ma prawo do zwrócenia się do 
organu nadzorczego o sprawdzenie 
zgodności z prawem przetwarzania.

Or. de

Poprawka 438
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące że podmiot danych,
ma prawo do zwrócenia się, w 
szczególności w przypadkach, o których 
mowa w art. 13, do organu nadzorczego o 
sprawdzenie zgodności z prawem 
przetwarzania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma w każdym momencie prawo do 
zwrócenia się, w szczególności w 
przypadkach, o których mowa w art. 13, do 
organu nadzorczego o sprawdzenie 
zgodności z prawem przetwarzania.

Or. en

Poprawka 439
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje podmiot danych o 
prawie od zwrócenia się do organu 
nadzorczego o interwencję na mocy ust. 1.

2. Państwa członkowskie stanowią, że w 
odpowiedzi na zapytanie administrator 
informuje podmiot danych o prawie do
zwrócenia się do organu nadzorczego o 
interwencję na mocy ust. 1.

Or. de

Poprawka 440
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje podmiot danych o 
prawie od zwrócenia się do organu 
nadzorczego o interwencję na mocy ust. 1.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en
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Poprawka 441
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku skorzystania z prawa, o 
którym mowa w ust. 1, organ nadzorczy 
informuje podmiot danych przynajmniej o 
dokonaniu przez ten organ wszystkich 
niezbędnych weryfikacji oraz o ich 
wynikach w odniesieniu do zgodności z 
prawem danej operacji przetwarzania.

3. W przypadku skorzystania z prawa, o 
którym mowa w ust. 1, organ nadzorczy 
informuje podmiot danych przynajmniej o 
dokonaniu przez ten organ wszystkich 
niezbędnych weryfikacji oraz o ich 
wynikach w odniesieniu do zgodności z 
prawem danej operacji przetwarzania. 
Organ nadzorczy informuje także podmiot 
danych o warunkach jego prawa do 
uzyskania sądowych środków ochrony 
prawnej.

Or. en

Poprawka 442
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych,
ma prawo do uzyskania od administratora 
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych, które go dotyczą. Podmiot 
danych, ma prawo do uzyskania 
uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w szczególności w drodze 
sprostowania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo domagać się poprawienia 
niedokładnych danych osobowych, które 
go dotyczą. Podmiot danych ma prawo do 
uzyskania uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych, w szczególności w 
drodze sprostowania.

Or. de
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Poprawka 443
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych,
ma prawo do uzyskania od administratora 
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych, które go dotyczą. Podmiot 
danych, ma prawo do uzyskania 
uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w szczególności w drodze 
sprostowania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo do uzyskania od administratora 
poprawienia lub uzupełnienia 
niedokładnych lub niepełnych danych 
osobowych, które go dotyczą. Podmiot 
danych ma prawo do uzyskania 
poprawienia lub uzupełnienia 
niedokładnych lub niekompletnych danych 
osobowych, w szczególności w drodze 
sprostowania lub uzupełnienia.

Or. en

Poprawka 444
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych,
ma prawo do uzyskania od administratora 
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych, które go dotyczą. Podmiot 
danych, ma prawo do uzyskania 
uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w szczególności w drodze 
sprostowania.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych,
ma prawo do uzyskania od administratora 
poprawienia niedokładnych danych 
osobowych, które go dotyczą. Podmiot 
danych, ma prawo do uzyskania 
uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych, w szczególności w drodze 
sprostowania. Administrator nie ma 
możliwości odrzucenia wniosku o 
poprawienie danych osobowych, jeśli są 
one merytorycznie poprawne.

Or. en
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Poprawka 445
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają to, 
by w przypadku gdy administrator 
odmawia poprawy lub uzupełnienia 
danych osobowych, ciężar dowodu 
konieczności i proporcjonalności takiej 
odmowy spoczywał na administratorze.

Or. en

Poprawka 446
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie, o 
wszelkich odmowach poprawienia 
danych, o przyczynach odmowy oraz 
możliwości złożenia skargi do organu 
nadzorczego i wystąpienia o sądowy 
środek ochrony prawnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Prawo do poprawienia powinno być zawsze dostępne. Ponadto trudno jest zrozumieć, jaki 
powód miałyby mieć organy ścigania w przechowywaniu błędnych danych.

Poprawka 447
Nuno Melo
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie, o 
wszelkich odmowach poprawienia danych, 
o przyczynach odmowy oraz możliwości 
złożenia skargi do organu nadzorczego i 
wystąpienia o sądowy środek ochrony 
prawnej. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. pt

Poprawka 448
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator
informuje podmiot danych, na piśmie, o 
wszelkich odmowach poprawienia danych, 
o przyczynach odmowy oraz możliwości 
złożenia skargi do organu nadzorczego i 
wystąpienia o sądowy środek ochrony 
prawnej.

2. Państwa członkowskie decydują, czy
podmiot danych może dochodzić tego 
prawa bezpośrednio u administratora 
danych czy za pośrednictwem właściwego 
krajowego organu nadzorczego.

3. Jeżeli podmiot danych dochodzi swoich 
praw bezpośrednio u administratora 
danych, który odmówi poprawienia lub 
uzupełnienia danych, wówczas 
administrator ma obowiązek 
poinformować podmiot danych, na piśmie, 
o wszelkich odmowach poprawienia 
danych, o przyczynach odmowy oraz 
możliwości złożenia skargi do organu 
nadzorczego i wystąpienia o sądowy 
środek ochrony prawnej.

Or. de
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Uzasadnienie

O szczegółach powinny móc decydować państwa członkowskie.

Poprawka 449
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje odbiorców, którym te dane 
zostały przesłane, o wszelkich operacjach 
poprawienia dokonanych zgodnie z ust. 1.

Or. pt

Poprawka 450
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator informuje o wszelkich 
dokonanych operacjach poprawienia 
każdego odbiorcę, któremu ujawniono 
dane, chyba że okaże się to niemożliwe.

Or. en

Poprawka 451
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego, jeżeli przetwarzanie jest 
niezgodne z przepisami przyjętymi na 
mocy art. 4 lit. a)–e), art. 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego, jeżeli przetwarzanie jest 
niezgodne z przepisami przyjętymi na 
mocy art. 4, 6, 7 i 8 niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana służy rozszerzeniu zakresu stosowania i wzmacnia prawa indywidualne.

Poprawka 452
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego, jeżeli przetwarzanie jest 
niezgodne z przepisami przyjętymi na 
mocy art. 4 lit. a)–e), art. 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego oraz powstrzymania się od 
dalszego rozpowszechniania tych danych, 
jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z 
przepisami przyjętymi na mocy art. 4 
lit. a)–e), art. 7 i 8 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 453
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia danych osobowych odnoszących 
się do niego, jeżeli przetwarzanie jest 
niezgodne z przepisami przyjętymi na 
mocy art. 4 lit. a)–e), art. 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że podmiot danych 
ma prawo uzyskania od administratora 
usunięcia oraz powstrzymania się od 
dalszego przetwarzania danych osobowych 
odnoszących się do niego, jeżeli 
przetwarzanie jest niezgodne z przepisami 
przyjętymi na mocy art. 4 lit. a)–e), art. 7 i 
8 niniejszej dyrektywy. Administrator 
powinien podjąć wszystkie rozsądne kroki, 
w tym środki techniczne, mające na celu 
poinformowanie stron trzecich.

Or. en

Poprawka 454
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator usuwa dane 
niezwłocznie.

2. Państwa członkowskie decydują, czy 
podmiot danych może dochodzić tego 
prawa bezpośrednio u administratora 
danych czy za pośrednictwem właściwego 
krajowego organu nadzorczego.
Jeżeli podmiot danych dochodzi swoich 
praw bezpośrednio u administratora 
danych, który odmówi poprawienia lub 
uzupełnienia danych, wówczas 
administrator ma obowiązek 
poinformować podmiot danych, na 
piśmie, o wszelkich odmowach 
poprawienia danych, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej.

Or. de
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Poprawka 455
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe jeżeli:

3. Jeśli zgodnie z niniejszą dyrektywą 
należy usunąć dane osobowe, 
wystarczającym rozwiązaniem jest 
zablokowanie danych, jeżeli:

Or. de

Poprawka 456
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe jeżeli:

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe i ogranicza 
przetwarzanie danych osobowych, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Dane, które muszą zostać oznaczone, nadal mogą być przetwarzane w ograniczonych celach.
W takich przypadkach w dalszym ciągu musi być jasne to, że dane osobowe są 
kwestionowane.

Poprawka 457
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe jeżeli:

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe i w miarę 
możliwości ogranicza wykorzystywanie 
danych osobowych, jeżeli:

Or. en

Poprawka 458
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe jeżeli:

3. Zamiast usunąć je, administrator 
ogranicza przetwarzanie danych 
osobowych, jeżeli:

Or. en

Poprawka 459
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zamiast usunąć je, administrator 
oznacza dane osobowe jeżeli:

3. Zamiast usunąć je, administrator 
ogranicza przetwarzanie danych 
osobowych w ten sposób, że nie podlega 
ono normalnemu dostępowi do danych 
ani operacjom przetwarzania 
prowadzonym przez administratora oraz 
nie może być już zmieniane, jeżeli:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna w celu dostosowania do projektu sprawozdania dotyczącego 
rozporządzenia o ochronie danych.

Poprawka 460
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dane osobowe, o których mowa w 
niniejszym ustępie, z wyjątkiem 
przechowywania, mogą być przetwarzane, 
w razie potrzeby, wyłącznie do celów 
dowodowych lub w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby;

Or. en

Poprawka 461
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dane osobowe muszą być zachowane do 
celów dowodowych;

b) dane osobowe muszą być zachowane do 
celów dowodowych lub do celów 
zapobiegania przestępstwom lub ich 
wykrywania;

Or. it

Uzasadnienie

Potrzebę ochrony interesów podmiotów danych należy wyważyć w stosunku do interesu 
publicznego dotyczącego zachowania bezpieczeństwa i ochrony legalnego obrotu 
gospodarczego.
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Poprawka 462
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych jest ograniczone na mocy 
niniejszego ustępu, administrator 
informuje podmiot danych przed 
zniesieniem ograniczenia;

Or. en

Poprawka 463
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) podmiot danych sprzeciwia się ich 
usunięciu, występując w zamian o 
ograniczenie ich używania.

c) usunięcie danych zaszkodziłoby 
wymagającym ochrony interesom 
podmiotu danych lub podmiot danych 
sprzeciwia się ich usunięciu, występując w 
zamian o ograniczenie ich używania.

Or. de

Poprawka 464
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obowiązki prawne w zakresie 
dokumentacji lub przechowywania 
danych uniemożliwiają usunięcie danych;
w takim przypadku z danymi należy 
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postępować tak, jak wymagają tego 
obowiązki prawne w zakresie 
dokumentacji lub przechowywania 
danych;

Or. de

Poprawka 465
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) przechowuje się je w celu 
zabezpieczenia danych lub kontroli 
ochrony danych;

Or. de

Poprawka 466
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) usunięcie danych możliwe jest jedynie 
przy niewspółmiernie wysokim nakładzie 
środków, np. z powodu szczególnej formy 
przechowywania danych.

Or. de

Poprawka 467
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zablokowane dane można wykorzystać 
tylko do celu, w związku z którym 
zaniechano usunięcia danych. Wolno je 
wykorzystywać tylko w takim zakresie, w 
jakim jest to niezbędne w celu 
dostarczenia brakujących dowodów.

Or. de

Uzasadnienie

W poprawce wyjaśnia się, jakie skutki prawne powinno mieć zablokowanie danych.

Poprawka 468
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dane osobowe, o których mowa w 
ust. 3, z wyjątkiem przechowywania, mogą 
być przetwarzane, w razie potrzeby, 
wyłącznie do celów dowodowych lub w 
celu ochrony żywotnych interesów 
podmiotu danych lub innej osoby.

Or. en

Poprawka 469
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dane osobowe, o których mowa w 
ust. 3, mogą być przetwarzane wyłącznie 
do celów dowodowych. Przetwarzanie 
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zakwestionowanych danych osobowych do 
celów dowodowych jest dopuszczalne, pod 
warunkiem że oznaczenie jest utrzymane 
tak długo, jak dokładność danych 
osobowych jest kwestionowana.

Or. en

Poprawka 470
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych jest oznaczone i ograniczone 
zgodnie z ust. 3, administrator informuje 
podmiot danych przed zniesieniem 
oznaczenia lub ograniczenia 
przetwarzania tych danych osobowych.

Or. en

Poprawka 471
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych jest ograniczone na mocy 
ust. 3, administrator informuje podmiot 
danych przed zniesieniem ograniczenia.

Or. en

Poprawka 472
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach usunięcia lub 
oznaczenia danych, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej.

skreślony

Or. de

Poprawka 473
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach usunięcia lub 
oznaczenia danych, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej.

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje podmiot danych, na piśmie o 
wszelkich odmowach usunięcia lub 
ograniczenia danych, o przyczynach 
odmowy oraz możliwości złożenia skargi 
do organu nadzorczego i wystąpienia o 
sądowy środek ochrony prawnej.

Or. en

Poprawka 474
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
informuje odbiorców, którym te dane 
zostały przesłane, o wszelkich operacjach 
usunięcia dokonanych zgodnie z ust. 1.

Or. pt

Poprawka 475
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
wdraża mechanizmy służące zapewnieniu 
przestrzegania terminów usunięcia 
danych osobowych i/lub okresowego 
przeglądu dokonywanego w celu ustalenia 
potrzeby przechowywania danych.

Or. en

Poprawka 476
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Administrator informuje o wszelkich 
operacjach usunięcia lub oznaczenia 
każdego odbiorcę, któremu ujawniono 
dane.

Or. en
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Poprawka 477
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Administrator informuje o wszelkich 
operacjach ograniczenia przetwarzania 
lub usunięcia każdego odbiorcę, któremu 
ujawniono dane, chyba że okaże się to 
niemożliwe.

Or. en

Poprawka 478
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Prawa odbiorców

Administrator informuje o wszelkich 
operacjach poprawienia lub usunięcia 
dokonanych zgodnie z art. 15 i art. 16
każdego odbiorcę, któremu przekazano 
dane, chyba że okaże się to niemożliwe lub 
będzie wymagać niewspółmiernie dużego 
wysiłku. Administrator informuje podmiot 
danych o tych osobach trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do przepisów przewidzianych w rozporządzeniu o ochronie danych.
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Poprawka 479
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że prawa do 
informacji, dostępu, poprawienia, 
usunięcia i ograniczenia przetwarzania, o 
których mowa w art. 11–16 wykonywane 
są zgodnie z krajowymi przepisami 
postępowania karnego, jeżeli dane 
osobowe zawarte są w orzeczeniu lub 
protokole sądowym przetwarzanym w toku 
dochodzenia i postępowania karnego.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że informowanie, 
dostęp, poprawianie, usuwanie lub 
blokowanie, o których mowa w art. 11–16,
odbywa się zgodnie z krajowymi 
przepisami prawa procesowego, jeżeli
chodzi o dane osobowe zawarte w 
orzeczeniu sądowym lub w protokole 
sądowym dotyczącym wydania orzeczenia 
sądowego.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien obejmować wszystkie sądy, a nie jedynie postępowania karne.

Poprawka 480
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
przyjmuje polityki i realizuje odpowiednie 
środki w celu zapewnienia, by
przetwarzanie danych osobowych 
odbywało się zgodnie z przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
przyjmuje polityki i realizuje odpowiednie 
środki w celu zapewnienia i wykazania w 
przypadku każdej operacji przetwarzania,
że przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się zgodnie z przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 481
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) w stosownych przypadkach, 
opracowanie i wdrożenie szczególnych 
gwarancji w odniesieniu do postępowania 
z danymi osobowymi dotyczącymi dzieci.

Or. fr

Poprawka 482
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu weryfikacji 
skuteczności środków, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego artykułu. Jeżeli jest to 
proporcjonalne, weryfikacja ta 
prowadzona jest przez niezależnych 
wewnętrznych lub zewnętrznych 
audytorów.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skreśla się artykuł 18 ust. 3, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko powstania chaosu 
weryfikacyjnego. Zaangażowanie inspektora ochrony danych i organu nadzorczego powinno 
wystarczyć do zapewnienia ochrony danych; obecność dodatkowych audytorów zewnętrznych 
lub wewnętrznych nie jest wymagana, ponieważ może wprowadzić zamieszanie.

Poprawka 483
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
wdraża odpowiednie środki i procedury 
techniczne i organizacyjne, uwzględniając 
najnowsze osiągnięcia techniczne oraz 
koszty wdrożenia, tak by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
oraz gwarantowało ochronę praw osób, 
których dane dotyczą.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator, 
zarówno w momencie ustalania środków 
niezbędnych do przetwarzania, jak i w 
momencie samego przetwarzania, wdraża 
odpowiednie środki i procedury techniczne 
i organizacyjne, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty 
wdrożenia, tak by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
oraz gwarantowało ochronę praw osób, 
których dane dotyczą.

Or. en

Poprawka 484
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
wdraża odpowiednie środki i procedury 
techniczne i organizacyjne, uwzględniając 
najnowsze osiągnięcia techniczne oraz 
koszty wdrożenia, tak by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
oraz gwarantowało ochronę praw osób, 
których dane dotyczą.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator, 
zarówno w momencie ustalania środków 
niezbędnych do przetwarzania, jak i w 
momencie samego przetwarzania, wdraża 
odpowiednie środki i procedury techniczne 
i organizacyjne, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne, tak by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 
praw osób, których dane dotyczą. 
Obejmują one:
a) środki techniczne związane z projektem 
technicznym i architekturą produktu lub 
usługi; oraz
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b) środki organizacyjne związane z 
politykami organizacyjnymi 
administratora.

Or. en

Poprawka 485
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
wdraża odpowiednie środki i procedury 
techniczne i organizacyjne, uwzględniając 
najnowsze osiągnięcia techniczne oraz 
koszty wdrożenia, tak by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
oraz gwarantowało ochronę praw osób, 
których dane dotyczą.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator, 
zarówno w momencie ustalania celów i 
środków niezbędnych do przetwarzania, 
jak i w momencie samego przetwarzania, 
wdraża odpowiednie środki i procedury 
techniczne i organizacyjne, uwzględniając 
najnowsze osiągnięcia techniczne oraz 
koszty wdrożenia, tak by przetwarzanie 
odpowiadało wymogom przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
oraz gwarantowało ochronę praw osób, 
których dane dotyczą. Jeśli administrator 
przeprowadził ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych zgodnie z art. 25a, jej 
wyniki uwzględnia się przy 
opracowywaniu wspomnianych środków i 
procedur.

Or. en

Poprawka 486
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
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zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
niezbędne do realizacji celów
przetwarzania.

zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
niezbędne do realizacji każdorazowego 
szczególnego celu przetwarzania.

Or. en

Poprawka 487
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania.

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania oraz by w szczególności nie 
były one zbierane lub zatrzymywane dłużej 
niż przez minimalny okres niezbędny do 
realizacji tych celów, zarówno jeśli chodzi 
o ilość danych, jak i okres ich 
przechowywania. Do osiągnięcia tego celu 
stosuje się odpowiednio środki techniczne 
i/lub organizacyjne. Mechanizmy te 
zapewniają w szczególności, by dane 
osobowe nie były domyślnie udostępniane 
nieograniczonej liczbie osób.

Or. en

Poprawka 488
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
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niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania.

niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania oraz by w szczególności nie 
były one zbierane lub zatrzymywane dłużej 
niż przez minimalny okres niezbędny do 
realizacji tych celów, zarówno jeśli chodzi 
o ilość danych, jak i okres ich 
przechowywania. Mechanizmy te
zapewniają w szczególności, by dane 
osobowe nie były domyślnie udostępniane 
nieograniczonej liczbie osób.

Or. en

Poprawka 489
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania.

2. Kontroler wdraża mechanizmy służące 
zapewnieniu, by domyślnie przetwarzane 
były jedynie te dane osobowe, które są 
niezbędne do realizacji celów 
przetwarzania, oraz by były one 
przechowywane nie dłużej niż przez okres 
uznany przez organ odpowiedzialny za 
badanie za konieczny. 

Or. en

Poprawka 490
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator wdraża mechanizmy 
służące zapewnieniu, by dane osobowe nie 
były zbierane lub zatrzymywane dłużej niż 
przez okres niezbędny do realizacji tych 
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celów, zarówno jeśli chodzi o ilość 
danych, jak i okres ich przechowywania.
Mechanizmy te domyślnie zapewniają, że 
dostęp do danych osobowych jest 
ograniczony.

Or. en

Poprawka 491
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20 skreślony
Współadministratorzy

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że gdy administrator 
określa cele, warunki i środki 
przetwarzania danych osobowych 
wspólnie z innymi administratorami, 
współadministratorzy muszą ustalić zakres 
odpowiedzialności za zgodność z 
obowiązkami wynikającymi z niniejszego 
rozporządzenia spoczywającej na każdym 
z nich, w szczególności w odniesieniu do 
procedur i mechanizmów wykonywania 
praw podmiotu danych w drodze 
wspólnych uzgodnień.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 20 skreślono, gdyż obniża on standard ochrony danych. Decyzję o tym, czy potrzebne 
są wewnętrzne ustalenia dotyczące podziału odpowiedzialności między administratorami 
danych, należy pozostawić im samym. W stosunkach zewnętrznych z korzyścią dla osób 
fizycznych należy utrzymać zasadę wspólnej odpowiedzialności.

Poprawka 492
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że gdy administrator określa 
cele, warunki i środki przetwarzania 
danych osobowych wspólnie z innymi 
administratorami, współadministratorzy 
muszą ustalić zakres odpowiedzialności za 
zgodność z obowiązkami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia spoczywającej 
na każdym z nich, w szczególności w 
odniesieniu do procedur i mechanizmów 
wykonywania praw podmiotu danych w 
drodze wspólnych uzgodnień.

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że gdy administrator określa 
cele, warunki i środki przetwarzania 
danych osobowych wspólnie z innymi 
administratorami, współadministratorzy 
muszą ustalić zakres odpowiedzialności za 
zgodność z obowiązkami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia spoczywającej 
na każdym z nich, w szczególności w 
odniesieniu do procedur i mechanizmów 
wykonywania praw podmiotu danych w 
drodze sporządzonych na piśmie
uzgodnień lub aktu prawnego.

Or. en

Poprawka 493
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że gdy administrator określa 
cele, warunki i środki przetwarzania 
danych osobowych wspólnie z innymi 
administratorami, współadministratorzy 
muszą ustalić zakres odpowiedzialności za 
zgodność z obowiązkami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia spoczywającej 
na każdym z nich, w szczególności w 
odniesieniu do procedur i mechanizmów 
wykonywania praw podmiotu danych w 
drodze wspólnych uzgodnień.

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że gdy administrator określa 
cele, warunki i środki przetwarzania 
danych osobowych wspólnie z innymi 
administratorami, współadministratorzy 
muszą ustalić zakres odpowiedzialności za 
zgodność z obowiązkami wynikającymi z 
niniejszego rozporządzenia spoczywającej 
na każdym z nich, w szczególności w 
odniesieniu do procedur i mechanizmów 
wykonywania praw podmiotu danych w 
drodze wspólnych wiążących uzgodnień 
sporządzonych na piśmie.

Or. pt
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Poprawka 494
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że podmiot danych może 
wykonywać przysługujące mu 
uprawnienia w stosunku do każdego z 
współadministratorów, a także prawo do 
występowania przeciwko każdemu z nich.

Or. en

Poprawka 495
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdy administrator zaangażowany w 
przetwarzanie danych musi być 
właściwym organem w rozumieniu art. 3.

Or. pt

Poprawka 496
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
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administratora, administrator musi wybrać 
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków i procedur 
technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 
praw osób, których dane dotyczą.

administratora, administrator musi wybrać 
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje, że

a) wdrażane są środki i procedury 
techniczne i organizacyjne zgodnie z 
art. 27 ust. 1;
b) przetwarzanie odpowiada wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantuje ochronę praw 
osób, których dane dotyczą;

c) będzie on postępował zgodnie z 
poleceniami administratora danych.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w artykule wynikają z decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, od której nie 
ma powodu odstępować.

Poprawka 497
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
administratora, administrator musi wybrać
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków i procedur 
technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
administratora, administrator wybiera
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków i procedur 
technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 
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praw osób, których dane dotyczą. praw osób, których dane dotyczą, w 
szczególności jeśli chodzi o techniczne 
środki bezpieczeństwa i środki 
organizacyjne regulujące przetwarzanie, 
które ma być prowadzone, oraz w celu 
zapewnienia zgodności z tym środkami.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poprawka 498
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
administratora, administrator musi wybrać 
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków i procedur 
technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 
praw osób, których dane dotyczą.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy operacja 
przetwarzania realizowana jest w imieniu 
administratora, administrator musi wybrać 
podmiot przetwarzający dający 
wystarczające gwarancje wdrożenia 
odpowiednich środków i procedur 
technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie odpowiadało wymogom 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz gwarantowało ochronę 
praw osób, których dane dotyczą. 
Odpowiedzialność za zapewnienie 
spełnienia tych warunków spoczywa na 
administratorze.

Or. pt

Poprawka 499
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przetwarzanie
przez podmiot przetwarzający musi być 
regulowane aktem prawnym wiążącym 
podmiot przetwarzający z administratorem 
i zawierającym w szczególności zapis, że 
podmiot przetwarzający działa wyłącznie 
na polecenie administratora, w 
szczególności gdy przekazywanie danych 
osobowych jest zakazane.

2. Przetwarzanie przez podmiot 
przetwarzający musi być regulowane 
aktem prawnym lub pisemną umową 
przewidującą, że podmiot przetwarzający 
działa wyłącznie na polecenie 
administratora.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w artykule wynikają z decyzji ramowej 2008/977/WSiSW, od której nie 
ma powodu odstępować.

Poprawka 500
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przetwarzanie 
przez podmiot przetwarzający musi być 
regulowane aktem prawnym wiążącym 
podmiot przetwarzający z administratorem 
i zawierającym w szczególności zapis, że 
podmiot przetwarzający działa wyłącznie 
na polecenie administratora, w
szczególności gdy przekazywanie danych 
osobowych jest zakazane.

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przetwarzanie 
przez podmiot przetwarzający musi być 
regulowane aktem prawnym wiążącym 
podmiot przetwarzający z administratorem 
i zawierającym w szczególności zapis, że 
podmiot przetwarzający:

a) działa wyłącznie na polecenie 
administratorów;
b) zatrudnia wyłącznie personel, który 
zgodził się na podleganie obowiązkowi 
zachowania poufności lub na którym 
spoczywa ustawowy obowiązek 
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zachowania poufności;
c) podejmuje wszelkie wymagane środki 
na mocy art. 28;
d) angażuje inny podmiot przetwarzający 
wyłącznie za zgodą administratora i w 
związku z tym informuje go o zamiarze 
zaangażowania innego podmiotu 
przetwarzającego z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby administrator miał 
możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu;
e) o ile to możliwe ze względu na 
charakter przetwarzania, przyjmuje w 
porozumieniu z administratorem 
niezbędne techniczne i organizacyjne 
wymogi wykonania przez administratora 
spoczywającego na nim obowiązku 
odpowiedzi na wnioski dotyczące 
wykonania przez podmiot danych praw 
ustanowionych w rozdziale III;
f) pomaga administratorowi zapewnić 
zgodność z obowiązkami określonymi w 
art. 28–32;
g) przekazuje całość wyników 
administratorowi po zakończeniu 
przetwarzania i nie przetwarza danych
osobowych w inny sposób;

h) udostępnia administratorowi i 
organowi nadzorczemu wszelkie 
informacje niezbędne dla weryfikacji 
zgodności z obowiązkami określonymi w 
niniejszym artykule;
i) uwzględnia zasadę ochrony danych już 
w fazie projektowania oraz jako opcji 
domyślnej.

Or. en

Poprawka 501
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przetwarzanie 
przez podmiot przetwarzający musi być 
regulowane aktem prawnym wiążącym 
podmiot przetwarzający z administratorem
i zawierającym w szczególności zapis, że 
podmiot przetwarzający działa wyłącznie 
na polecenie administratora, w
szczególności gdy przekazywanie danych 
osobowych jest zakazane.

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przetwarzanie 
przez podmiot przetwarzający musi być 
regulowane aktem prawnym wiążącym 
podmiot przetwarzający z administratorem.
Takie akty prawne zawierają w 
szczególności zapis, że podmiot 
przetwarzający:

a) działa wyłącznie na polecenie 
administratora;

b) zatrudnia wyłącznie personel, na 
którym spoczywa ustawowy obowiązek 
zachowania poufności;
c) podejmuje wszelkie wymagane środki w
celu zapewnienia zgodności z przepisami 
przyjętymi na mocy art. 27;
d) zatrudnia inny podmiot przetwarzający 
jedynie za uprzednią zgodą 
administratora;
e) o ile to możliwe ze względu na 
charakter przetwarzania, opracowuje w 
porozumieniu z administratorem 
niezbędne techniczne i organizacyjne 
wymogi wykonania przez administratora 
spoczywającego na nim obowiązku 
odpowiedzi na wniosek dotyczących 
wykonania przez podmiot danych praw 
ustanowionych w rozdziale III;
f) pomaga administratorowi zapewnić 
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy 
art. 27–32;
g) przekazuje całość wyników 
administratorowi po zakończeniu 
przetwarzania i nie przetwarza danych 
osobowych w inny sposób;
h) udostępnia administratorowi i 
organowi nadzorczemu wszelkie 
informacje niezbędne dla kontroli 
zgodności z obowiązkami określonymi w 
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tym artykule;
i) uwzględnia zasadę ochrony danych już 
w fazie projektowania oraz jako opcji 
domyślnej.

Or. en

Poprawka 502
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator i podmiot 
przetwarzający muszą być w stanie 
wykazać zgodność z obowiązkami, o 
których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 503
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator i podmiot 
przetwarzający sporządzają pisemną 
dokumentację zaleceń administratora i 
obowiązków podmiotu przetwarzającego, 
o których mowa w ust. 2.

Or. en

Poprawka 504
Carlos Coelho
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli podmiot przetwarzający 
przetwarza dane osobowe inne, niż te, 
których przetwarzanie zlecił 
administrator, podmiot przetwarzający jest 
uważany za administratora w zakresie 
tego przetwarzania i podlega przepisom 
dotyczącym współadministratorów 
ustanowionym w art. 20.

skreślony

Or. pt

Poprawka 505
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli podmiot przetwarzający przetwarza 
dane osobowe inne, niż te, których 
przetwarzanie zlecił administrator, 
podmiot przetwarzający jest uważany za
administratora w zakresie tego 
przetwarzania i podlega przepisom 
dotyczącym współadministratorów 
ustanowionym w art. 20.

3. Każdy podmiot przetwarzający, który
przetwarza dane osobowe bez polecenia 
administratora lub wbrew jego poleceniu w
sytuacji, kiedy nie istnieje odpowiednie 
zobowiązanie prawne, odpowiada za 
skutki przetwarzania tak jak 
administrator.

Or. de

Uzasadnienie

Wynik skreślenia art. 20.

Poprawka 506
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli podmiot przetwarzający przetwarza 
dane osobowe inne, niż te, których 
przetwarzanie zlecił administrator, 
podmiot przetwarzający jest uważany za 
administratora w zakresie tego 
przetwarzania i podlega przepisom 
dotyczącym współadministratorów 
ustanowionym w art. 20.

3. Jeśli administrator zlecił podmiotowi 
przetwarzającemu podjęcie określonych 
niezależnych decyzji dotyczących danych 
osobowych, podmiot przetwarzający jest 
uważany za administratora w zakresie tego 
przetwarzania i podlega przepisom 
dotyczącym współadministratorów 
ustanowionym w art. 20.

Or. en

Poprawka 507
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że podmiot przetwarzający 
oraz wszelkie osoby działające z 
upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, które mają dostęp do 
danych osobowych, mogą je przetwarzać 
tylko na polecenie administratora, lub gdy 
wymaga tego prawo Unii lub państwa 
członkowskiego.

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że podmiot przetwarzający 
oraz wszelkie osoby działające z 
upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, które mają dostęp do 
danych osobowych, mogą je przetwarzać 
tylko na polecenie administratora lub gdy 
wymagają tego odpowiednie przepisy 
prawne.

Or. de

Poprawka 508
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że podmiot przetwarzający 

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że podmiot przetwarzający 
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oraz wszelkie osoby działające z 
upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, które mają dostęp do 
danych osobowych, mogą je przetwarzać 
tylko na polecenie administratora, lub gdy 
wymaga tego prawo Unii lub państwa 
członkowskiego.

oraz wszelkie osoby działające z 
upoważnienia administratora lub podmiotu 
przetwarzającego, które mają dostęp do 
danych osobowych, mogą je przetwarzać 
tylko na polecenie administratora, lub gdy 
wymaga tego prawo Unii lub państwa 
członkowskiego, oraz podlegają 
obowiązkowi zachowania tajemnicy 
służbowej.

Or. pt

Poprawka 509
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli podmiot przetwarzający jest lub 
staje się stroną określającą cele, środki 
lub metody przetwarzania danych albo nie 
działa wyłącznie na polecenie, uważa się 
go za współadministratora na mocy 
art. 20.

Or. en

Poprawka 510
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Jeżeli podmiot przetwarzający jest lub 
staje się stroną określającą cele, środki 
lub metody przetwarzania danych albo nie 
działa wyłącznie na polecenie 
administratora, uważa się go za 
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współadministratora na mocy art. 20.

Or. en

Poprawka 511
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23 skreślony
Dokumentacja

1. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy przewidujące, że każdy 
administrator i podmiot przetwarzający 
prowadzą dokumentację wszystkich 
systemów i procedur przetwarzania, za 
które są odpowiedzialni.
2. Dokumentacja zawiera przynajmniej 
informacje na temat:
a) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych 
kontaktowych administratora lub 
współadministratora albo podmiotu 
przetwarzającego;
b) celów przetwarzania;
c) odbiorców lub kategorii odbiorców 
danych osobowych;
d) przekazywania danych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowej, 
łącznie z określeniem tego państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.
3. Administrator i podmiot przetwarzający 
udostępniają dokumentację, na żądanie, 
organowi nadzorczemu.

Or. de
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Poprawka 512
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy przewidujące, że każdy 
administrator i podmiot przetwarzający 
prowadzą dokumentację wszystkich 
systemów i procedur przetwarzania, za 
które są odpowiedzialni.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
przepisy przewidujące, że każdy 
administrator i podmiot przetwarzający 
prowadzą szczegółową dokumentację 
wszystkich systemów i procedur 
przetwarzania, za które są odpowiedzialni.

Or. en

Poprawka 513
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych 
kontaktowych administratora lub 
współadministratora albo podmiotu 
przetwarzającego;

a) imienia i nazwiska/nazwy oraz danych
kontaktowych administratora i inspektora 
ochrony danych oraz współadministratora 
albo podmiotu przetwarzającego;

Or. en

Poprawka 514
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w przypadku obecności 
współadministratorów – wiążącego 
uzgodnienia sporządzonego na piśmie;
wykazu podmiotów przetwarzających i 
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działań przez nie prowadzonych;

Or. pt

Poprawka 515
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opisu jednej lub wielu kategorii 
podmiotów danych oraz danych lub 
kategorii danych przetwarzanych;

Or. pt

Poprawka 516
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) opisu wewnętrznych zasad 
wykonywania praw podmiotów danych 
zgodnie z art. 10.

Or. pt

Poprawka 517
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przekazywania danych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowej, 

d) przekazywania danych do państw 
trzecich lub organizacji międzynarodowej, 
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łącznie z określeniem tego państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.

łącznie z określeniem wnioskującego 
właściwego organu państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej, oraz 
przepisów stanowiących podstawę prawną 
przekazywania danych;

Or. en

Poprawka 518
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) terminów usunięcia różnych kategorii 
danych;

Or. en

Poprawka 519
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) opisu środków, o których mowa w 
art. 18 ust. 3.

Or. en

Poprawka 520
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a
Dokumentacja

1. Każdy przypadek przekazania danych 
osobowych należy odnotować lub 
udokumentować do celów weryfikacji 
legalności przetwarzania danych i 
samokontroli oraz zapewnienia 
odpowiedniej integralności i 
bezpieczeństwa danych.
2. Wpisy lub dokumentację udostępnia się 
właściwemu organowi nadzoru na jego 
żądanie. Właściwy organ nadzoru 
wykorzystuje te informacje wyłącznie w 
celu kontroli legalności przetwarzania 
danych oraz w celu zagwarantowania 
integralności i bezpieczeństwa danych.

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 521
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 24 skreślony
Prowadzenie ewidencji
1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania:
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz, w możliwym 
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zakresie, oznaczenie osoby, która uzyskała 
wgląd do danych osobowych lub ujawniła 
je.
2. Ewidencja wykorzystywana jest 
wyłącznie w celu weryfikacji zgodności z 
prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania integralności i 
bezpieczeństwa danych.

Or. de

Poprawka 522
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania: 
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz, w możliwym zakresie, 
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do 
danych osobowych lub ujawniła je.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania: 
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz, w możliwym zakresie, 
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do 
danych osobowych lub ujawniła je, a także 
tożsamość odbiorców takich danych. 

Or. en

Poprawka 523
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie wszystkich operacji 
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następujących operacji przetwarzania:
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz, w możliwym zakresie, 
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do 
danych osobowych lub ujawniła je.

przetwarzania, w tym wszystkich 
przypadków przekazania danych. W 
ewidencji uzyskiwania wglądu i 
ujawniania podaje się w szczególności cel, 
datę i godzinę takich operacji oraz 
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do 
danych osobowych lub je ujawniła, a także 
tożsamość odbiorcy takich danych.

Or. pt

Poprawka 524
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania: 
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz, w możliwym zakresie,
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do 
danych osobowych lub ujawniła je.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania: 
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz oznaczenie osoby, 
która uzyskała wgląd do danych 
osobowych lub ujawniła je.

Or. en

Poprawka 525
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania: 
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ewidencjonowanie przynajmniej 
następujących operacji przetwarzania: 
zbieranie, zmiana, wgląd, ujawnianie, 
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łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz, w możliwym zakresie,
oznaczenie osoby, która uzyskała wgląd do 
danych osobowych lub ujawniła je.

łączenie i usuwanie. W ewidencji 
uzyskiwania wglądu i ujawniania podaje 
się w szczególności cel, datę i godzinę 
takich operacji oraz oznaczenie osoby, 
która uzyskała wgląd do danych 
osobowych lub ujawniła je.

Or. en

Poprawka 526
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Administrator i podmiot 
przetwarzający udostępniają ewidencję, 
na żądanie, organowi nadzorczemu.

Or. en

Poprawka 527
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ewidencja wykorzystywana jest 
wyłącznie w celu weryfikacji zgodności z 
prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania integralności i 
bezpieczeństwa danych.

2. Ewidencja wykorzystywana jest 
wyłącznie w celu weryfikacji zgodności z 
prawem przetwarzania danych, 
monitorowania własnej działalności oraz 
zagwarantowania integralności i 
bezpieczeństwa danych lub w celu kontroli 
prowadzonej albo przez inspektora 
ochrony danych albo przez organ ds. 
ochrony danych.

Or. pt
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Poprawka 528
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Regularna analiza ewidencji jest 
prowadzona w celu wykrywania wszelkich 
przypadków nadużycia, zgodnie z dobrymi 
praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa.

Or. pt

Poprawka 529
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy państw członkowskich 
przewidują, że administrator i podmiot 
przetwarzający na żądanie organu 
nadzorczego współpracują z nim w 
wykonywaniu jego obowiązków, w 
szczególności poprzez dostarczanie 
wszelkich informacji potrzebnych 
organowi nadzorczemu do wykonywania 
jego obowiązków.

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
na żądanie organu nadzorczego 
współpracują z nim w wykonywaniu jego 
obowiązków, zgodnie z rozdziałem VI 
sekcja 2 niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 530
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie stanowią, że w 
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przypadku wniosku dotyczącego przepisów 
przewidujących przetwarzanie danych 
osobowych, które obejmuje poważne 
zagrożenie praw i wolności obywateli ze 
względu na swój charakter, zakres lub cel, 
dokonuje się oceny wpływu 
proponowanego środka na ochronę 
danych osobowych.
Ocena obejmuje przynajmniej ogólny opis 
proponowanych operacji przetwarzania, 
ocenę ryzyk dla praw i wolności 
podmiotów danych, środki przewidywane 
w celu sprostania tym ryzykom, 
gwarancje, środki i procedury 
bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę 
danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy 
niniejszej dyrektywy, uwzględniając prawa 
i uzasadnione oczekiwania podmiotów 
danych i innych zainteresowanych osób.

Or. nl

Uzasadnienie

Ocena wpływu przetwarzania danych na ochronę danych w świetle prawa i porządku 
publicznego nie jest w sposób oczywisty zgodna z tym, że przetwarzanie danych przez organy 
policyjne i sądowe bazuje na odpowiedniej podstawie prawnej. W związku z tym rozsądne jest 
połączenie wymogu oceny wpływu na ochronę danych z nowym prawodawstwem.

Poprawka 531
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Obowiązek współpracy zapewnia się 
również w przypadku gdy organ nadzorczy 
musi skontrolować systemy informacyjne 
oraz przetwarzanie danych osobowych, 
przy czym organ nadzorczy musi mieć 
zapewniony dostęp do pomieszczeń 
administratora danych lub podmiotu 
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przetwarzającego.

Or. pt

Poprawka 532
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu 
nadzorczego wykonującego uprawnienia 
przekazane mu na podstawie art. 46 lit. a) 
i b) w rozsądnym terminie. Odpowiedź na 
uwagi organu nadzorczego zawiera opis 
podjętych środków i osiągniętych 
rezultatów.

skreślony

Or. de

Poprawka 533
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu 
nadzorczego wykonującego uprawnienia 
przekazane mu na podstawie art. 46 lit. a) i 
b) w rozsądnym terminie. Odpowiedź na 
uwagi organu nadzorczego zawiera opis 
podjętych środków i osiągniętych 
rezultatów.

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
udzielają odpowiedzi na zapytanie organu 
nadzorczego wykonującego uprawnienia 
przekazane mu na podstawie art. 46 lit. a) i 
b) w rozsądnym terminie, wskazanym 
przez ten organ. Odpowiedź na uwagi 
organu nadzorczego zawiera opis 
podjętych środków i osiągniętych 
rezultatów.

Or. en
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Poprawka 534
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Ocena skutków w zakresie ochrony 

danych
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przed 
opracowaniem nowych systemów 
przetwarzania danych osobowych 
administrator lub podmiot przetwarzający 
działający w imieniu administratora, lub 
podmiot decydujący o nowym systemie 
przeprowadzają ocenę wpływu 
przewidywanych operacji przetwarzania 
na ochronę danych osobowych.
2. Ocena obejmuje przynajmniej 
systematyczny opis
a) przewidywanych operacji przetwarzania 
oraz ich konieczności i proporcjonalności 
w odniesieniu do celów,
b) ocenę ryzyk dla praw i wolności 
podmiotów danych,
c) środki przewidywane w celu sprostania 
ryzykom i zminimalizowania ilości 
przetwarzanych danych osobowych,
d) gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zagwarantować 
ochronę danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z niniejszym rozporządzeniem, 
uwzględniając prawa i słuszne interesy 
podmiotów danych i innych 
zainteresowanych osób.
3. Administrator zwraca się o opinie do 
podmiotów danych lub ich przedstawicieli 
w zakresie planowanego przetwarzania.
4. Ocenę w łatwy sposób udostępnia się 
obywatelom.
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5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z art. 56, w celu 
doprecyzowania wymogów w zakresie 
oceny, o których mowa w ust. 2, w tym 
warunków i procedur skalowalności, 
weryfikowalności i sprawdzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych w tym wrażliwym obszarze odbywa się wyłącznie po 
przeprowadzeniu oceny skutków w zakresie ochrony danych. Przepisy te zostały oparte na 
projekcie sprawozdania dotyczącym rozporządzenia o ochronie danych w celu zapewnienia 
spójności.

Poprawka 535
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Ocena skutków w zakresie ochrony 

danych
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że przed 
rozpoczęciem przetwarzania danych 
osobowych administrator lub podmiot 
przetwarzający przeprowadzają ocenę 
wpływu przewidywanych systemów i 
procedur przetwarzania na ochronę 
danych osobowych, jeżeli operacje 
przetwarzania mogą stwarzać – z racji 
swego charakteru, zakresu lub celów –
szczególne zagrożenie dla praw i wolności 
podmiotów danych.
2. Szczególne zagrożenie, o którym mowa 
w ust. 1, mogą stwarzać w szczególności 
następujące operacje przetwarzania:
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a) przetwarzanie danych osobowych w 
wielkoskalowych zbiorach danych na 
potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych;
b) przetwarzanie szczególnych kategorii 
danych osobowych w rozumieniu art. 8, 
danych osobowych dotyczących dzieci, a 
także danych dotyczących lokalizacji i 
danych biometrycznych na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania albo wykonywania kar 
kryminalnych;
c) ocena aspektów osobowych osoby 
fizycznej bądź analizowanie lub 
przewidywanie w szczególności 
zachowania osoby fizycznej, które 
opierają się na automatycznym 
przetwarzaniu i mogą z nich wynikać 
środki, które wywołują skutki prawne 
dotyczące danej osoby lub mają na nią 
istotny wpływ;
d) monitorowanie publicznie dostępnych 
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
urządzeń optyczno-elektronicznych 
(wideonadzór); lub
e) inne operacje przetwarzania, które na 
mocy art. 26 ust. 1 wymagają konsultacji z 
organem nadzorczym.
3. Ocena obejmuje systematyczny i 
szczegółowy opis przewidywanych operacji 
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, środki 
przewidywane w celu sprostania tym 
ryzykom, gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę 
danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy 
niniejszej dyrektywy, uwzględniając prawa 
podstawowe i słuszne interesy podmiotów 
danych i innych zainteresowanych osób.
4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
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przeprowadza konsultacje ze wszystkimi 
właściwymi zainteresowanymi stronami, w 
tym z przedstawicielami podmiotów 
danych, w zakresie planowanego 
przetwarzania.
5. Ocenę w łatwy sposób udostępnia się 
obywatelom.
6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, po zasięgnięciu opinii 
Europejskiej Rady Ochrony Danych, 
aktów delegowanych zgodnie z art. 56 w 
celu dalszego doprecyzowania kryteriów i 
warunków operacji przetwarzania 
mogących stwarzać szczególne ryzyko, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, oraz wymogów 
w zakresie oceny, o których mowa w 
ust. 3, w tym warunków skalowalności, 
weryfikowalności i sprawdzenia.

Or. en

Poprawka 536
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25a
Ocena skutków w zakresie ochrony 

danych
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
w przypadku gdy operacje przetwarzania –
z racji swego charakteru, zakresu lub 
celów – mogą stwarzać szczególne 
zagrożenie dla praw i wolności podmiotów 
danych administrator lub podmiot 
przetwarzający działający w imieniu 
administratora przeprowadzili ocenę 
wpływu przewidywanych lub obecnych 
operacji przetwarzania na ochronę 
danych osobowych przed przystąpieniem 
do nowych operacji przetwarzania lub 
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najwcześniej, jak to możliwe, w przypadku 
istniejących operacji przetwarzania.
2. Szczególne zagrożenie, o którym mowa 
w ust. 1, mogą stwarzać w szczególności 
następujące operacje przetwarzania:
a) przetwarzanie danych osobowych w 
wielkoskalowych zbiorach danych na 
potrzeby zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich i ścigania albo 
wykonywania kar kryminalnych;
b) przetwarzanie szczególnych kategorii 
danych osobowych w rozumieniu art. 8, 
danych osobowych dotyczących dzieci, a 
także danych biometrycznych na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
i ścigania albo wykonywania kar 
kryminalnych;
c) ocena aspektów osobowych osoby 
fizycznej bądź analizowanie lub 
przewidywanie w szczególności 
zachowania osoby fizycznej, które 
opierają się na automatycznym 
przetwarzaniu i mogą z nich wynikać 
środki, które wywołują skutki prawne 
dotyczące danej osoby lub mają na nią 
istotny wpływ;
d) monitorowanie publicznie dostępnych 
miejsc, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
urządzeń optyczno-elektronicznych 
(wideonadzór); lub
e) inne operacje przetwarzania, które na 
mocy art. 26 ust. 1 wymagają konsultacji z 
organem nadzorczym.
3. Ocena obejmuje przynajmniej ogólny 
opis przewidywanych operacji 
przetwarzania, ocenę ryzyk dla praw i 
wolności podmiotów danych, środki 
przewidywane w celu sprostania tym 
ryzykom, gwarancje, środki i mechanizmy 
bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę 
danych osobowych oraz wykazać 
zgodność z przepisami przyjętymi na mocy 
niniejszej dyrektywy, uwzględniając prawa 
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i słuszne interesy podmiotów danych i 
innych zainteresowanych osób.
4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
przeprowadza konsultacje społeczne w 
zakresie planowanego przetwarzania, bez 
uszczerbku dla ochrony interesów 
publicznych lub bezpieczeństwa operacji 
przetwarzania.
5. Bez uszczerbku dla ochrony interesów 
publicznych lub bezpieczeństwa operacji 
przetwarzania, ocenę w łatwy sposób 
udostępnia się obywatelom.
6. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania, w porozumieniu z 
Europejską Radą Ochrony Danych, aktów 
delegowanych zgodnie z art. 56 w celu 
dalszego doprecyzowania kryteriów i 
warunków operacji przetwarzania 
mogących stwarzać szczególne ryzyko, o 
którym mowa w ust. 1 i 2, oraz wymogów
w zakresie oceny, o których mowa w 
ust. 3, w tym warunków skalowalności, 
weryfikowalności i sprawdzenia.

Or. en

Poprawka 537
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by –
przed przetworzeniem danych osobowych, 
które będą stanowić część mającego 
powstać nowego zbioru danych –
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzili konsultacje z organem 
nadzorczym, jeżeli:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by –
przed przetworzeniem danych osobowych, 
które będą stanowić część mającego 
powstać nowego zbioru danych –
administrator przeprowadził konsultacje z 
organem nadzorczym, jeżeli:

Or. pt
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Poprawka 538
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by –
przed przetworzeniem danych osobowych, 
które będą stanowić część mającego 
powstać nowego zbioru danych –
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzili konsultacje z organem 
nadzorczym, jeżeli:

1. Państwa członkowskie zapewniają, by –
przed przetworzeniem danych osobowych, 
które będą stanowić część mającego 
powstać nowego rodzaju zbioru danych –
administrator lub podmiot przetwarzający 
przeprowadzili konsultacje z organem 
nadzorczym.

Or. en

Poprawka 539
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przetwarzane mają być szczególne 
kategorie danych, o których mowa w 
art. 8;

skreślona

Or. en

Poprawka 540
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rodzaj przetwarzania, w szczególności 
stosowanie nowych technologii, 

skreślona
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mechanizmów lub procedur, niesie ze 
sobą w innym przypadku szczególne 
ryzyko dla podstawowych praw i wolności 
podmiotu danych, a zwłaszcza ochrony 
danych osobowych.

Or. en

Poprawka 541
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że organ nadzorczy 
ustanawia wykaz operacji przetwarzania, w 
przypadku których wymagana jest 
wcześniejsza konsultacja na mocy ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że organ nadzorczy 
ustanawia wykaz operacji przetwarzania, w 
przypadku których wymagana jest 
wcześniejsza konsultacja na mocy ust. 1
lit. b). Organ nadzorczy podaje ten wykaz 
do wiadomości publicznej i przekazuje go 
następnie Europejskiej Radzie Ochrony 
Danych. Do zadań Europejskiej Rady 
Ochrony Danych należy harmonizacja 
tych wykazów.

Or. en

Poprawka 542
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by administrator lub podmiot 
przetwarzający przekazali organowi 
nadzorczemu ocenę skutków w zakresie 
ochrony danych, o której mowa w 
art. 25a, oraz, na żądanie, wszelkie inne 
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informacje mogące umożliwić organowi 
nadzorczemu ocenę zgodności 
przetwarzania, w szczególności ryzyk dla 
ochrony danych osobowych podmiotu 
danych oraz powiązanych gwarancji.

Or. en

Poprawka 543
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie przeprowadzają 
z organem nadzorczym konsultacje w toku 
opracowywania środka ustawodawczego, 
który ma być przyjęty przez parlament 
narodowy, lub środka opartego na tym 
środku ustawodawczym, który definiuje 
charakter przetwarzania, by zapewnić 
zgodność zamierzonego przetwarzania z 
niniejszą dyrektywą, w szczególności by 
złagodzić ryzyka dla podmiotów danych.

Or. en

Poprawka 544
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić
przepisy przewidujące, że organ nadzorczy 
ustanawia wykaz operacji przetwarzania, w 
przypadku których wymagana jest 
wcześniejsza konsultacja na mocy ust. 1.

2. Państwa członkowskie ustanawiają
przepisy przewidujące, że organ nadzorczy 
ustanawia wykaz operacji przetwarzania, w 
przypadku których wymagana jest 
wcześniejsza konsultacja na mocy ust. 1.

Or. en
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Poprawka 545
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich 
wprowadzenia.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
wdraża środki techniczne i organizacyjne 
w celu zapobieżenia:

a) niezamierzonemu lub niedozwolonemu 
zniszczeniu danych osobowych;
b) niezamierzonej utracie danych 
osobowych;
c) nieuprawnionemu wprowadzeniu 
zmian do danych osobowych;
d) nieuprawnionemu przekazaniu danych 
osobowych lub nieuprawnionemu 
dostępowi do nich, zwłaszcza jeżeli w 
związku z przetwarzaniem dane są 
przekazywane w sieci lub udostępniane w 
ramach bezpośredniego automatycznego 
dostępu;
e) każdej innej formie niedozwolonego 
przetwarzania danych osobowych.
Biorąc pod uwagę poziom rozwoju 
techniki i koszty ich wdrożenia, środki 
takie muszą zapewniać poziom 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanemu z przetwarzaniem i
charakterem danych podlegających 
ochronie.

Or. de
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Uzasadnienie

Podstawą zmian wprowadzonych do tego artykułu jest art. 22 ust. 1 decyzji ramowej.

Poprawka 546
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich 
wprowadzenia.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne oraz procedury, by 
zapewnić poziom bezpieczeństwa 
stosowny do ryzyk związanych z 
przetwarzaniem oraz charakterem danych 
osobowych, które należy chronić, 
uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
techniczne oraz koszty ich wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 547
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne oraz procedury, by 
zapewnić poziom bezpieczeństwa 
stosowny do ryzyk związanych z 
przetwarzaniem oraz charakterem danych 
osobowych, które należy chronić, 
uwzględniając najnowsze osiągnięcia 
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wprowadzenia. techniczne oraz koszty ich wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 548
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne oraz koszty ich 
wprowadzenia.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator i 
podmiot przetwarzający wdrażają 
odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, by zapewnić poziom 
bezpieczeństwa stosowny do ryzyk 
związanych z przetwarzaniem oraz 
charakterem danych osobowych, które 
należy chronić, uwzględniając najnowsze 
osiągnięcia techniczne.

Or. en

Poprawka 549
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do automatycznego 
przetwarzania danych każde państwo 
członkowskie stanowi przepisy 
przewidujące, że administrator lub 
podmiot przetwarzający, po ocenie ryzyk,
wdraża środki służące:

2. W odniesieniu do automatycznego 
przetwarzania danych każde państwo 
członkowskie wdraża odpowiednie środki 
służące:

Or. de
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Poprawka 550
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

j) zapewnieniu wykonywania przez system 
swoich funkcji i zgłaszania występujących 
w nich błędów (niezawodność) oraz 
zapobieżeniu uszkodzeniom 
przechowywanych danych spowodowanym 
błędnym działaniem systemu 
(integralność).

j) zapewnieniu wykonywania przez system 
swoich funkcji i zgłaszania występujących 
w nich błędów (niezawodność) oraz 
zapobieżeniu fałszowaniu
przechowywanych danych spowodowanym 
błędnym działaniem systemu 
(integralność).

Or. de

Poprawka 551
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy określające, że podmioty 
przetwarzające mogą zostać wyznaczone 
wyłącznie, jeżeli gwarantują i są w stanie 
wykazać wdrożenie wymaganych środków 
technicznych i organizacyjnych zgodnie z 
ust. 1 oraz przestrzegają zasad 
określonych w art. 21 ust. 2 lit. a). Nadzór 
nad podmiotem przetwarzającym jest 
sprawowany w tym względzie przez 
właściwy organ.

Or. en

Poprawka 552
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może przyjąć, w razie potrzeby, 
akty wykonawcze mające na celu 
sprecyzowanie wymogów ustanowionych 
w ust. 1 i 2 obowiązujących w różnych 
sytuacjach, w szczególności standardów 
szyfrowania. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 57 
ust. 2.

3. Państwa członkowskie mogą przyjąć, w 
razie potrzeby, przepisy mające na celu 
sprecyzowanie wymogów ustanowionych 
w ust. 1 i 2 obowiązujących w różnych 
sytuacjach, w szczególności standardów 
szyfrowania.

Or. de

Poprawka 553
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
sporządza dokumentację dotyczącą 
wszelkich naruszeń ochrony danych 
osobowych, obejmującą okoliczności 
naruszenia, jego skutki oraz podjęte 
działania zaradcze. Dokumentacja ta musi 
umożliwiać organowi nadzorczemu 
sprawdzenie zgodności z niniejszym 
artykułem. Dokumentacja zawiera 
wyłącznie informacje niezbędne do 
realizacji powyższego celu.

4. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
sporządza dokumentację dotyczącą 
wszelkich naruszeń ochrony danych 
osobowych, obejmującą okoliczności 
naruszenia, jego skutki oraz podjęte 
działania zaradcze. Dokumentacja ta musi 
umożliwiać organowi nadzorczemu 
sprawdzenie zgodności z niniejszym 
artykułem. Dokumentacja zawiera 
wyłącznie informacje niezbędne do 
realizacji powyższego celu. Organ 
nadzorczy prowadzi publiczny rejestr 
zgłoszonych naruszeń.

Or. en

Poprawka 554
Cornelia Ernst
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Organ nadzorczy prowadzi publiczny 
rejestr rodzajów zgłoszonych naruszeń.

Or. en

Poprawka 555
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 56 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
oraz szczególnych okoliczności, w których 
administrator i podmiot przetwarzający 
mają obowiązek zawiadomić o naruszeniu 
ochrony danych osobowych.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Kryteria i wymogi dotyczące stwierdzenia naruszenia ochrony danych w wystarczający 
sposób określono już w ust. 1. Proponowane przekazanie uprawnień ustawodawczych z 
pewnością dotyczyłoby istotnych elementów, których nie można delegować i które powinny 
być określone w akcie podstawowym. Odpowiednie zmiany proponuje się również w 
rozporządzeniu w sprawie ogólnej ochrony danych.

Poprawka 556
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 56 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
oraz szczególnych okoliczności, w których 
administrator i podmiot przetwarzający 
mają obowiązek zawiadomić o naruszeniu 
ochrony danych osobowych.

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Rady 
Ochrony Danych, zgodnie z art. 56 w celu 
doprecyzowania kryteriów i wymogów 
dotyczących stwierdzenia naruszenia 
ochrony danych osobowych, o którym
mowa w ust. 1 i 2, oraz szczególnych 
okoliczności, w których administrator i 
podmiot przetwarzający mają obowiązek 
zawiadomić o naruszeniu ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 557
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 56 w celu doprecyzowania 
kryteriów i wymogów dotyczących 
stwierdzenia naruszenia ochrony danych 
osobowych, o którym mowa w ust. 1 i 2, 
oraz szczególnych okoliczności, w których 
administrator i podmiot przetwarzający 
mają obowiązek zawiadomić o naruszeniu 
ochrony danych osobowych.

5. Po zasięgnięciu opinii Europejskiej 
Rady Ochrony Danych Komisja jest 
uprawniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 56 w celu 
doprecyzowania kryteriów i wymogów 
dotyczących stwierdzenia naruszenia 
ochrony danych osobowych, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, oraz szczególnych 
okoliczności, w których administrator i 
podmiot przetwarzający mają obowiązek 
zawiadomić o naruszeniu ochrony danych 
osobowych.

Or. en
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Poprawka 558
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Komisja może ustanowić standardowe 
formularze zgłoszenia przekazywanego 
organowi nadzorczemu, procedury mające 
zastosowanie do wymogu zgłoszenia, a 
także formę i sposób prowadzenia 
dokumentacji, o której mowa w art. 4, w 
tym terminy usuwania zawartych w niej 
informacji. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 57 
ust. 2.

6. Po zasięgnięciu opinii Europejskiej 
Rady Ochrony Danych Komisja może 
ustanowić standardowe formularze 
zgłoszenia przekazywanego organowi 
nadzorczemu, procedury mające 
zastosowanie do wymogu zgłoszenia, a 
także formę i sposób prowadzenia 
dokumentacji, o której mowa w art. 4, w 
tym terminy usuwania zawartych w niej 
informacji. Wspomniane akty wykonawcze 
przyjmowane są zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 57 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 559
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Uprzednie konsultacje

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przed przetworzeniem danych osobowych, 
które znajdą się w nowym, mającym 
dopiero powstać zbiorze danych, 
zasięgano opinii właściwych krajowych 
organów nadzoru, jeżeli:
a) przetwarzane są dane ze szczególnych 
kategorii, o których mowa w art. 8, lub
b) sposób przetwarzania, w szczególności 
stosowanie nowych technologii, 
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mechanizmów lub procedur, niesie ze 
sobą określone ryzyko dla podstawowych 
praw i wolności osób, których dotyczą 
dane, a zwłaszcza ich prywatności.

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie tekstu artykułu 23 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW

Poprawka 560
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28a
Organ nadzorczy prowadzi publiczny 
rejestr rodzajów, zakresu i liczby 
zgłoszonych naruszeń.

Or. en

Poprawka 561
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 29 skreślony
Zawiadomienie podmiotu danych o 

naruszeniu ochrony danych osobowych
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że gdy istnieje 
prawdopodobieństwo, że naruszenie 
ochrony danych osobowych może 
niekorzystnie wpłynąć na ochronę danych 
osobowych lub prywatność osoby, 
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administrator, po dokonaniu 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 28, 
bez nieuzasadnionej zwłoki informuje 
podmiot danych o naruszeniu ochrony 
danych osobowych.
2. Zawiadomienie przekazane podmiotowi 
danych, o którym mowa w ust. 1, opisuje 
charakter naruszenia ochrony danych 
osobowych i zawiera przynajmniej 
informacje i zalecenia, o których mowa w 
art. 28 ust. 3 lit. b) i c).
3. Zawiadomienie o naruszeniu ochrony 
danych osobowych nie jest wymagane, 
jeśli administrator wykaże, zgodnie z 
wymogami organu nadzorczego, że 
wdrożył odpowiednie technologiczne 
środki ochrony oraz że środki te zostały 
zastosowane do danych, których dotyczyło 
naruszenie ochrony danych osobowych.
Tego rodzaju technologiczne środki 
ochrony sprawiają, że dane stają się 
nieczytelne dla każdego, kto nie jest 
uprawniony do dostępu do nich.
4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione, ograniczone lub 
zaniechane z przyczyn, o których mowa w 
art. 11 ust. 4.

Or. de

Poprawka 562
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zawiadomienie przekazane podmiotowi 
danych, o którym mowa w ust. 1, opisuje 
charakter naruszenia ochrony danych 
osobowych i zawiera przynajmniej 
informacje i zalecenia, o których mowa w 
art. 28 ust. 3 lit. b) i c).

2. Zawiadomienie przekazane podmiotowi 
danych, o którym mowa w ust. 1, opisuje 
charakter naruszenia ochrony danych 
osobowych i zawiera przynajmniej 
informacje i zalecenia, o których mowa w
art. 28 ust. 3 lit. a) i e).
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Or. en

Poprawka 563
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Bez uszczerbku dla obowiązku 
administratora w zakresie zawiadomienia 
podmiotu danych o naruszeniu ochrony 
danych osobowych, jeśli administrator nie 
zawiadomił wcześniej podmiotu danych o
naruszeniu ochrony danych osobowych, 
organ nadzorczy może tego od niego 
zażądać, jeśli stwierdzi możliwość 
wystąpienia niekorzystnych skutków 
naruszenia.

Or. en

Poprawka 564
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione, ograniczone lub 
zaniechane z przyczyn, o których mowa w 
art. 11 ust. 4.

4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione lub ograniczone z 
przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 4.

Or. en

Poprawka 565
Jan Philipp Albrecht
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione, ograniczone lub 
zaniechane z przyczyn, o których mowa w 
art. 11 ust. 4.

4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione lub ograniczone z 
przyczyn, o których mowa w art. 11 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z poprawką do art. 11 ust. 4.

Poprawka 566
Nuno Melo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione, ograniczone lub 
zaniechane z przyczyn, o których mowa w 
art. 11 ust. 4.

4. Zawiadomienie podmiotu danych może 
zostać opóźnione, ograniczone lub 
zaniechane z przyczyn, o których mowa w 
art. 13 ust. 1.

Or. pt

Poprawka 567
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
lub podmiot przetwarzający wyznaczają
inspektora ochrony danych.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
wyznacza inspektora ochrony danych. 
Obowiązkiem tym obejmuje się także 
administratorów, których działanie 
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uzasadnia wyznaczenie inspektora 
ochrony danych.

Or. pt

Poprawka 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator lub 
podmiot przetwarzający wyznaczają 
inspektora ochrony danych.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator lub 
podmiot przetwarzający wyznaczają co 
najmniej jednego inspektora ochrony 
danych.

Or. en

Poprawka 569
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Inspektor ochrony danych nie może 
być poszkodowany z powodu wypełniania 
swoich obowiązków. Zwolnienie 
inspektora ochrony danych jest 
zabronione podczas wykonywania przez 
niego czynności służbowych oraz przez 
jeden rok po ich zakończeniu, chyba że 
zaszły fakty upoważniające administratora 
do udzielenia wypowiedzenia z ważnych 
powodów.

Or. de
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Poprawka 570
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
lub podmiot przetwarzający gwarantują, 
by inne obowiązki zawodowe inspektora 
ochrony danych były zgodne z zadaniami i 
obowiązkami tej osoby jako inspektora 
ochrony danych i by nie skutkowały one 
konfliktem interesów.

Or. en

Poprawka 571
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Inspektor ochrony danych wyznaczany 
jest na okres co najmniej czterech lat.
Inspektor ochrony danych może być 
powoływany na kolejne cztery lata.
Inspektora ochrony danych można 
odwołać z pełnienia tej funkcji w czasie 
trwania kadencji jedynie wtedy, gdy 
przestał on spełniać warunki niezbędne do 
pełnienia przez niego obowiązków.
Administratorzy i podmioty 
przetwarzające odpowiadają za 
poinformowanie organu nadzorczego o 
tożsamości i danych kontaktowych 
inspektora ochrony danych, po jego 
mianowaniu, oraz o wszelkich możliwych 
zmianach.

Or. pt
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Poprawka 572
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Inspektor ochrony danych wyznaczany 
jest na okres co najmniej czterech lat.
Inspektor ochrony danych może być 
powoływany na kolejne kadencje.
Inspektora ochrony danych można 
odwołać z pełnienia tej funkcji w czasie 
trwania kadencji jedynie wtedy, gdy 
przestał on spełniać warunki niezbędne do 
pełnienia przez niego obowiązków, w 
szczególności w odniesieniu do 
zapewnienia zgodności z przepisami 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 573
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że administrator 
lub podmiot przetwarzający podają 
organowi nadzorczemu oraz do 
wiadomości publicznej imię i 
nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe 
inspektora ochrony danych.

Or. en



PE506.128v02-00 78/137 AM\929834PL.doc

PL

Poprawka 574
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przyznające podmiotom danych 
prawo kontaktowania się z inspektorem 
ochrony danych we wszystkich kwestiach 
związanych z przetwarzaniem swoich 
danych oraz wnioskowania o możliwość 
wykonania praw przysługujących im na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 575
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektorowi ochrony 
danych dostarczono środki umożliwiające 
wykonywanie spoczywających na nim 
obowiązków i zadań, o których mowa w 
art. 32, skutecznie i niezależnie i nie 
otrzymywał on żadnych instrukcji 
dotyczących pełnienia swojej funkcji.

2. Administrator i podmiot przetwarzający 
dopilnowują, by inspektor ochrony danych 
wykonywał swoje obowiązki i zadania
niezależnie i nie otrzymywał żadnych 
poleceń dotyczących pełnienia swojej 
funkcji. Inspektor ochrony danych 
podlega bezpośrednio kierownictwu 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego.

Or. en

Poprawka 576
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Administrator lub podmiot 
przetwarzający wspierają inspektora 
ochrony danych w wykonywaniu przez 
niego zadań i zapewniają wszystkie środki, 
w tym personel, pomieszczenia, sprzęt i 
zasoby niezbędne do wykonywania 
obowiązków, o których mowa w art. 32, 
oraz do utrzymania poziomu jego wiedzy 
zawodowej.

Or. en

Poprawka 577
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informowanie administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o ich 
obowiązkach wynikających z przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
oraz dokumentowanie tej działalności i 
uzyskiwanych odpowiedzi;

a) informowanie administratora lub 
podmiotu przetwarzającego o ich 
obowiązkach wynikających z przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy, 
zwłaszcza w odniesieniu do środków o 
charakterze technicznym i 
organizacyjnym oraz procedur, oraz 
dokumentowanie tej działalności i 
uzyskiwanych odpowiedzi;

Or. en

Poprawka 578
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) monitorowanie przeprowadzenia 
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oceny skutków w zakresie ochrony danych 
przez administratora lub podmiot 
przetwarzający;

Or. en

Poprawka 579
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 32 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 32a
ODPOWIEDZIALNOŚĆ RADY

1. Administrator i podmiot przetwarzający 
wyznaczają członka rady 
odpowiedzialnego za ochronę danych.
2. Członek rady, o którym mowa w ust. 1, 
ponosi ostateczną odpowiedzialność za 
zgodność z przepisami niniejszej 
dyrektywy transponowanymi do prawa 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 580
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33 skreślony
Ogólne zasady przekazywania danych 

osobowych
Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że wszelkie operacje 
przekazywania przez właściwe organy 
danych osobowych poddawanych 
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przetwarzaniu lub mających być 
poddawane przetwarzaniu po przekazaniu 
do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej, w tym operacje 
wtórnego przekazywania do innych 
państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, mogą mieć miejsce 
wyłącznie, gdy:
a) przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania albo do wykonywania kar 
kryminalnych; oraz
b) administrator i podmiot przetwarzający 
spełniają warunki ustanowione w 
niniejszym rozdziale.

Or. en

Poprawka 581
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że operacje wtórnego 
przekazywania, o których mowa w 
akapicie pierwszym niniejszego artykułu, 
są dopuszczalne tylko wówczas, gdy 
oprócz spełnienia warunków określonych 
w niniejszym akapicie:
a) operacja wtórnego przekazania jest 
wymagana do tego samego konkretnego 
celu co początkowe przekazanie; oraz
b) właściwy organ, który dokonał 
początkowego przekazania, zezwala na 
operację wtórnego przekazania.

Or. en
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Uzasadnienie

Przekazania powinny być dozwolone jedynie dla organów egzekwowania prawa, a nie dla 
innych odbiorców w państwach trzecich. Taka propozycja padła zarówno ze strony EIOD, jak 
i Grupy Roboczej Art. 29. Wynika ona z punktu 45 preambuły. Należy również określić, że 
operacje wtórnego przekazywania powinny podlegać dodatkowym warunkom, zgodnie z 
propozycją Grupy Roboczej Art. 29.

Poprawka 582
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania albo do wykonywania kar 
kryminalnych; oraz

a) przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania zagrożeniom, prowadzenia 
dochodzeń w sprawie przestępstw, 
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych; oraz

Or. de

Poprawka 583
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania albo do wykonywania kar 
kryminalnych; oraz

a) konkretne przekazanie jest konieczne do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich 
lub ścigania albo do wykonywania kar 
kryminalnych; oraz

Or. en

Poprawka 584
Sophia in 't Veld
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dane przekazywane są 
administratorowi w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej, który jest
organem publicznym właściwym dla 
realizacji celów, o których mowa w art. 1 
ust. 1;

Or. en

Poprawka 585
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) administrator i podmiot 
przetwarzający spełniają warunki 
określone w niniejszym rozdziale, w tym te 
dotyczące wtórnego przekazania danych 
osobowych z państwa trzeciego lub od 
organizacji międzynarodowej do innego 
państwa trzeciego lub innej organizacji 
międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 586
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator i podmiot przetwarzający 
spełniają warunki ustanowione w 

b) przestrzega się warunków 
ustanowionych w niniejszym rozdziale.
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niniejszym rozdziale.

Or. de

Poprawka 587
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator i podmiot przetwarzający 
spełniają warunki ustanowione w 
niniejszym rozdziale.

b) administrator i podmiot przetwarzający
działają zgodnie z innymi przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy;
oraz

Or. en

Poprawka 588
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) nie jest zmniejszony poziom ochrony 
danych osobowych na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 589
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
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Przekazywanie odbiorcom 
niepodlegającym przepisom wdrażającym 

przedmiotową dyrektywę
Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że operacja przekazywania 
danych osobowych przez właściwy organ 
odbiorcom niepodlegającym przepisom 
wdrażającym przedmiotową dyrektywę jest 
dopuszczalna tylko wówczas, gdy:
a) jest przewidziana w prawie krajowym;
prawo to musi być zgodne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
europejską Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; lub
b) jest konieczna w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby fizycznej; lub
c) została przeprowadzona na wniosek 
podmiotu danych.

Or. en

Poprawka 590
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33a
Przekazywanie odbiorcom 

niepodlegającym przepisom wdrażającym 
przedmiotową dyrektywę

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że operacja przekazywania 
danych osobowych przez właściwy organ 
odbiorcom niepodlegającym przepisom 
wdrażającym przedmiotową dyrektywę jest 
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dopuszczalna tylko wówczas, gdy:
a) jest przewidziana w prawie krajowym;
prawo to musi być zgodne z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i 
europejską Konwencją o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka; lub
b) jest konieczna w celu ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby; lub
c) została przeprowadzona na wniosek 
podmiotu danych.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie zawiera szczególnych gwarancji dotyczących przekazywania danych 
osobowych podmiotom prywatnym oraz organom publicznym niezajmujących się 
egzekwowaniem prawa. Jednak zgodnie z zasadą 5 zalecenia Rady Europy nr R(87)15 takie 
przekazywanie powinno być dozwolone wyłącznie w określonych i surowych warunkach. W 
tym nowym zaproponowanym artykule dodane zostały szczególne przepisy dotyczące takiego
przekazywania, opierające się na wspomnianym zaleceniu Rady Europy.

Poprawka 591
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 33b
Ogólne zasady przekazywania danych 

osobowych
1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że wszelkie 
operacje przekazywania przez właściwe 
organy danych osobowych poddawanych 
przetwarzaniu lub mających być 
poddawane przetwarzaniu po przekazaniu 
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do właściwego organu publicznego w 
państwie trzecim lub do organizacji 
międzynarodowej, w tym operacje 
wtórnego przekazywania do innych 
właściwych organów publicznych w 
państwach trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, mogą mieć miejsce 
wyłącznie, gdy:
a) konkretne przekazanie jest konieczne 
do zapobiegania przestępstwom, 
prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych;
b) dane przekazywane są 
administratorowi w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej, który jest 
organem publicznym właściwym dla 
realizacji celów, o których mowa w art. 1 
ust. 1;
c) administrator i podmiot przetwarzający 
spełniają warunki określone w art. 34–37, 
w tym te dotyczące wtórnego przekazania 
danych osobowych z państwa trzeciego 
lub od organizacji międzynarodowej do 
innego państwa trzeciego lub innej 
organizacji międzynarodowej;
d) administrator i podmiot przetwarzający 
działają zgodnie z innymi przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy;
oraz
e) nie jest zmniejszony poziom ochrony 
danych osobowych osób fizycznych 
gwarantowany w Unii na mocy niniejszej 
dyrektywy.
2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że operacje 
wtórnego przekazywania, o których mowa 
w akapicie pierwszym niniejszego 
artykułu, są dopuszczalne tylko wówczas, 
gdy oprócz spełnienia warunków 
określonych w niniejszym akapicie:
a) operacja wtórnego przekazania jest 
wymagana do tego samego konkretnego 
celu co początkowe przekazanie; oraz
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b) właściwy organ, który dokonał 
początkowego przekazania, zezwala na 
operację wtórnego przekazania.

Or. en

Poprawka 592
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że dane osobowe 
mogą być przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, jeżeli Komisja wydała 
decyzję zgodnie z art. 41 rozporządzenia 
(UE) …/2012 lub zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu, w której uznała, że 
państwo trzecie, terytorium lub sektor 
przetwarzania w tym państwie trzecim lub 
dana organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony. 
Takie przekazanie nie wymaga żadnego 
dodatkowego zezwolenia.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że dane osobowe 
mogą być przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, jeżeli Komisja wydała 
decyzję zgodnie z art. 41 rozporządzenia 
(UE) …/2012 lub zgodnie z ust. 3 
niniejszego artykułu, w której uznała, że 
państwo trzecie, terytorium lub sektor 
przetwarzania w tym państwie trzecim lub 
dana organizacja międzynarodowa 
zapewniają odpowiedni poziom ochrony. 
Takie przekazanie nie wymaga żadnego 
dodatkowego zezwolenia.

Umowy, układy, ustalenia i porozumienia 
zawarte na szczeblu międzynarodowym 
między UE lub państwem członkowskim a 
państwem trzecim lub organizacją 
międzynarodową uznaje się na mocy 
niniejszego artykułu za tożsame z 
ustanowieniem odpowiedniej ochrony.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie odpowiada również dotychczasowemu stanowi prawnemu w świetle dyrektywy 
95/46.
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Poprawka 593
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku braku przyjęcia decyzji 
zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) 
…./2012 Komisja ocenia, czy zapewniono 
odpowiedni poziom ochrony danych, 
uwzględniając następujące elementy:

2. W przypadku braku przyjęcia decyzji
zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 
…/2012 Komisja ocenia, czy zapewniono 
odpowiedni poziom ochrony danych, 
uwzględniając wszelkie okoliczności, jakie 
ogólnie mogą odgrywać rolę w przypadku 
przekazywania danych lub w odniesieniu 
do kategorii przekazywania danych i jakie 
można poddać ocenie w oderwaniu od 
konkretnych operacji przekazania danych.
Ocena uwzględnia w szczególności
następujące elementy:

Or. de

Poprawka 594
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) istnienie i skuteczne działanie 
przynajmniej jednego niezależnego organu 
nadzorczego w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej, 
odpowiedzialnych za zapewnienie 
zgodności z przepisami o ochronie danych, 
pomoc i doradzanie podmiotom danych w 
zakresie wykonania przysługujących im 
praw a także współpracę z organami 
nadzorczymi Unii i państw członkowskich; 
oraz

b) istnienie i skuteczne działanie 
przynajmniej jednego niezależnego organu 
nadzorczego w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej, 
odpowiedzialnych za zapewnienie 
zgodności z przepisami o ochronie danych, 
w tym wystarczające uprawnienia do 
nakładania sankcji, pomoc i doradzanie 
podmiotom danych w zakresie wykonania 
przysługujących im praw, a także 
współpracę z organami nadzorczymi Unii i 
państw członkowskich; oraz

Or. en



PE506.128v02-00 90/137 AM\929834PL.doc

PL

Poprawka 595
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zdecydować, w zakresie, 
niniejszej dyrektywy, że państwo trzecie, 
terytorium lub sektor przetwarzający dane 
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. Te 
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 57 ust. 2.

3. Komisja jest upoważniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 56 w celu uzupełnienia 
wykazu zamieszczonego w załączniku [x], 
obejmującego państwa trzecie, terytoria 
lub sektory przetwarzania w państwach 
trzecich, lub organizacje międzynarodowe, 
które zapewniają odpowiedni poziom 
ochrony w rozumieniu ust. 2. Ustalając 
poziom ochrony, Komisja musi brać pod 
uwagę, czy odpowiednie przepisy 
ustawodawcze, zarówno ogólne, jak i 
sektorowe, obowiązujące w państwie 
trzecim lub w organizacji 
międzynarodowej, gwarantują skuteczne i 
egzekwowalne prawa, w tym skuteczne 
administracyjne i sądowe środki 
odwoławcze, podmiotom danych, 
zwłaszcza tym, których dane osobowe są 
przekazywane.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na swoje dalekosiężne skutki ewentualne ustalenia wykraczają poza wymóg 
jednolitych warunków wdrożenia, wobec czego owe inne niż istotne elementy muszą być 
przedmiotem przekazania uprawnień ustawodawczych, zgodnie z art. 290 TFUE.
Odpowiednie zmiany proponuje się również w rozporządzeniu w sprawie ogólnej ochrony 
danych.

Poprawka 596
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Zgodnie z art. 340 ust. 2 TFUE oraz 
utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unia, stosownie do 
ogólnych zasad wspólnych dla przepisów 
prawnych państw członkowskich, 
odpowiada za wszelkie szkody 
spowodowane przez jej instytucje w 
ramach wykonywania obowiązków, w tym 
również za szkody wynikające z 
bezprawnego wykorzystania danych 
osobowych po dokonaniu niewłaściwych 
ustaleń stosownie do art. 2 i 3.

Or. de

Poprawka 597
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja może zdecydować, w zakresie, 
niniejszej dyrektywy, że państwo trzecie, 
terytorium lub sektor przetwarzający dane 
w państwie trzecim lub organizacja 
międzynarodowa zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony w rozumieniu ust. 2. w 
szczególności w przypadkach w których 
odnośne przepisy ogólne i sektorowe 
obowiązujące w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej nie 
gwarantują skutecznych i 
egzekwowalnych praw, w tym prawa do 
skutecznych administracyjnych i 
sądowych środków ochrony prawnej 
podmiotom danych, w szczególności 
podmiotom danych mającym miejsce 
zamieszkania w Unii, których dane 
osobowe są przekazywane. Te akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

skreślony
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art. 57 ust. 2 lub, w wyjątkowo naglących 
przypadkach w odniesieniu do osób 
fizycznych w zakresie ich prawa do 
ochrony danych osobowych, zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 57 ust. 3.

Or. de

Poprawka 598
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie zapewniają, by, 
w przypadku gdy Komisja podejmie 
decyzję na mocy art. 5, wszelkie operacje 
przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego, terytorium lub do 
sektora przetwarzającego dane w tym 
państwie lub do organizacji 
międzynarodowej były zakazane, przy 
czym decyzja ta obowiązuje bez 
uszczerbku dla operacji przekazywania na 
mocy art. 35 ust 1 lub zgodnie z art. 36.
We właściwym czasie Komisja przystąpi 
do konsultacji z państwem trzecim lub 
organizacją międzynarodową w celu 
zaradzenia sytuacji wynikającej z decyzji 
podjętej na mocy ust. 5 tego artykułu.

skreślony

Or. de

Poprawka 599
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Komisja monitoruje stosowanie aktów skreślony
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wykonawczych, o których mowa w ust. 3 i 
5.

Or. de

Poprawka 600
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35 skreślony
Operacje przekazywania dzięki 

odpowiednim gwarancjom
1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
jeżeli:
a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych; lub
b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych, stwierdzając, że 
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.
2. Decyzja o przekazaniu danych na mocy 
ust. 1 lit. b) musi zostać podjęta przez 
należycie upoważnionych pracowników.
Te operacje przekazywania muszą być 
dokumentowane, a dokumentacja musi 
być udostępniana na żądanie organowi 
nadzorczemu.

Or. de



PE506.128v02-00 94/137 AM\929834PL.doc

PL

Poprawka 601
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
jeżeli:

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej
tylko wówczas, gdy:

Or. en

Poprawka 602
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
jeżeli:

1. W przypadkach, w których Komisja nie 
podjęła decyzji na mocy art. 34, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do właściwego organu 
publicznego w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej, jeżeli w 
prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych.

a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych; lub

b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych, stwierdzając, że 
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.
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Or. en

Poprawka 603
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych; lub

a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych; oraz

Or. en

Poprawka 604
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) organ nadzorczy wydał uprzednią 
zgodę na przekazanie.

Or. en

Poprawka 605
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych, stwierdzając, że 
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie 

skreślona
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ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 606
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych, stwierdzając, że 
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.

skreślona

Or. pt

Poprawka 607
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych, stwierdzając, że 
istnieją odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych.

b) Europejska Rada Ochrony Danych 
oceniła, że właściwy administrator lub 
podmiot przetwarzający spełniają 
wszystkie wymogi prawne i stosują 
najlepsze praktyki towarzyszące 
przekazaniu danych osobowych 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
zwłaszcza dotyczące danych osobowych 
początkowo zebranych przez podmioty 
prywatne, i stwierdza, że istnieją 
odpowiednie gwarancje w zakresie 
ochrony danych osobowych; lub

Or. en
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Uzasadnienie

Kontrolowanie własnej działalności przez administratora lub podmiot przetwarzający nie 
może być podstawą operacji przekazywania do państw trzecich. Takie operacje 
przekazywania muszą zawsze być dokonywane w oparciu o prawnie wiążący instrument.
Patrz również pkt 415 opinii EIOD.

Poprawka 608
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) prawo państwa członkowskiego 
zezwala na konkretne przekazanie danych 
osobowych, które jest bezwzględnie 
konieczne i proporcjonalne, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami Unii 
Europejskiej lub międzynarodowego 
prawa publicznego, w szczególności 
EKPC, zgodnie z interpretacją 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka.

Or. en

Poprawka 609
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja o przekazaniu danych na mocy 
ust. 1 lit. b) musi zostać podjęta przez 
należycie upoważnionych pracowników.
Te operacje przekazywania muszą być 
dokumentowane, a dokumentacja musi 
być udostępniana na żądanie organowi 
nadzorczemu.

skreślony
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Or. en

(Błędna numeracja ustępów w dokumencie Komisji.)

Poprawka 610
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Decyzja o przekazaniu danych na mocy 
ust. 1 lit. b) musi zostać podjęta przez 
należycie upoważnionych pracowników.
Te operacje przekazywania muszą być 
dokumentowane, a dokumentacja musi być 
udostępniana na żądanie organowi 
nadzorczemu.

2. Te operacje przekazywania muszą być 
dokumentowane, a dokumentacja musi być 
udostępniana na żądanie organowi 
nadzorczemu.

Or. en

(Błędna numeracja ustępów w dokumencie Komisji.)

Poprawka 611
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35a
Operacje przekazywania dzięki 

odpowiednim gwarancjom
1. Jeśli Komisja nie podjęła decyzji na 
mocy art. 34, dane osobowe mogą być 
przekazywane do odbiorców w państwie 
trzecim lub organizacji międzynarodowej, 
jeżeli:
a) w prawnie wiążącym instrumencie 
zapewniono odpowiednie gwarancje w 
zakresie ochrony danych osobowych;
b) administrator lub podmiot 
przetwarzający ocenili wszystkie 
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okoliczności towarzyszące przekazaniu 
danych osobowych (art. 34 ust. 2) i 
stwierdzili, że istnieją odpowiednie 
gwarancje w zakresie ochrony danych 
osobowych; lub
c) przekazanie danych osobowych byłoby 
dopuszczalne w danym przypadku 
(art. 36), nawet gdyby Komisja stwierdziła 
brak odpowiedniego poziomu ochrony.

Or. de

Poprawka 612
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 35 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 35b
Przekazywanie danych osobowych 

pochodzących z innych państw 
członkowskich

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
przepisy przewidujące, że każda 
podejmowana przez właściwy organ 
operacja przekazywania danych 
osobowych, które zostały przekazane lub 
udostępnione przez właściwy organ 
innego państwa członkowskiego, co 
obejmuje również przekazanie danych 
państwu trzeciemu lub organizacji 
międzynarodowej poprzez rozszerzenie 
wymienionych wyżej warunków, jest 
dopuszczalna tylko wówczas, gdy:
a) organ odbierający w państwie trzecim 
lub międzynarodowy organ odbierający 
odpowiada za zapobieganie zagrożeniom, 
ściganie przestępstw, wykrywanie lub 
karanie ich lub za wykonywanie sankcji 
karnych;
b) państwo członkowskie, od którego 
uzyskano odnośne dane, wyraziło zgodę 
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na ich dalsze przekazanie zgodnie ze 
swoim prawem krajowym; oraz
c) również państwo członkowskie (w 
przypadkach określonych w art. 34a ust. 3 
i art. 35 lit. b) i c)), które przekazało dane, 
uważa, że zgodnie z jego prawem 
krajowym gwarancje mające służyć 
ochronie przekazanych danych są 
odpowiednie.
2. Przekazywanie danych bez uprzedniej 
zgody, o której mowa w ust. 1 lit. b), 
dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy 
przekazanie jest niezbędne dla zażegnania 
bezpośredniego i poważnego zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, lub 
ważnych interesów państwa 
członkowskiego, a uprzedniej zgody nie 
można uzyskać na czas. Niezwłocznie 
informuje się o tym organ odpowiedzialny 
za wydanie zgody.
3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. c) 
dane osobowe można przekazać tylko 
wówczas, gdy przewiduje to prawo 
krajowe państwa członkowskiego 
przekazującego dane:
a) z powodu uzasadnionych i 
wymagających ochrony interesów osoby, 
której dotyczą dane;
b) z powodu uzasadnionych interesów, a 
zwłaszcza ważnego interesu publicznego.
4. Przekazywanie danych podmiotom 
niepublicznym jest dopuszczalne jedynie 
po spełnieniu warunków określonych w 
art. 7a ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł 35 b odpowiada artykułowi 13 decyzji ramowej oraz dotyczy uregulowania 
postępowania z danymi pochodzącymi z innych państw członkowskich, a także chroni te dane 
w szczególny sposób. Celem tych przepisów jest jednocześnie ochrona państwa 
członkowskiego, z którego dane pochodzą, oraz stworzenie atmosfery zaufania niezbędnej do 
wymiany danych wewnątrz Unii, dzięki której przekazane dane nie będą podlegać dalszemu 
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przetwarzaniu wedle uznania państwa otrzymującego dane.

Poprawka 613
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Odstępstwa

W drodze odstępstwa od art. 34 i 35 
państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem, że:
a) przekazanie jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby;
b) przekazanie jest niezbędne dla 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych, jeżeli prawo państwa 
członkowskiego przekazującego dane 
osobowe tak stanowi; lub
c) przekazanie danych jest konieczne dla 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego; 
lub
d) przekazanie jest konieczne 
w indywidualnych przypadkach do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
śledztw i dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych; lub
e) jest konieczne w indywidualnych 
przypadkach do uzasadnienia, wykonania 
lub obrony roszczeń prawnych 
dotyczących zapobieżenia konkretnemu 
przestępstwu, prowadzenia dochodzenia w 
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jego sprawie, wykrycia lub ścigania go 
albo wykonania konkretnej kary 
kryminalnej.

Or. de

Poprawka 614
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36 skreślony
Odstępstwa

W drodze odstępstwa od art. 34 i 35 
państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem, że:
a) przekazanie jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby; lub
b) jest niezbędne dla zabezpieczenia 
słusznych interesów podmiotu danych, 
jeżeli prawo państwa członkowskiego 
przekazującego dane osobowe tak 
stanowi; lub
c) przekazanie danych jest konieczne dla 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu dla 
bezpieczeństwa publicznego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego;
lub
d) przekazanie jest konieczne w 
indywidualnych przypadkach do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
śledztw i dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych; lub
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e) jest konieczne w indywidualnych 
przypadkach do uzasadnienia, wykonania 
lub obrony roszczeń prawnych 
dotyczących zapobieżenia konkretnemu 
przestępstwu, prowadzenia dochodzenia w 
jego sprawie, wykrycia lub ścigania go 
albo wykonania konkretnej kary 
kryminalnej.

Or. en

Poprawka 615
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstępstwo Odstępstwa w przypadku konkretnego 
przekazania

Or. en

Poprawka 616
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 34 i 35 
państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem, że:

W drodze odstępstwa od art. 34 i 35 
państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do właściwego organu 
publicznego w państwie trzecim lub 
organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem, że administrator uzyskał 
uprzednią zgodę zgodnie z akapitem 
pierwszym a oraz:

Or. en
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Poprawka 617
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 34 i 35
państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że dane osobowe mogą być 
przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem, że:

Jeżeli zgodnie z art. 34 ust. 5 Komisja 
stwierdziła, że nie istnieje odpowiedni 
poziom ochrony, dane osobowe nie są 
przekazywane zainteresowanemu państwu 
trzeciemu, obszarowi lub sektorowi 
przetwarzania w tym państwie trzecim ani 
zainteresowanej organizacji 
międzynarodowej, o ile w danym 
konkretnym przypadku słuszny interes 
podmiotu danych w niedopuszczeniu do 
przekazania danych jest ważniejszy od 
szczególnego interesu publicznego w 
przekazaniu danych.
W drodze odstępstwa od art. 35 ust. 1 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że dane osobowe 
mogą być przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
wyłącznie pod warunkiem, że:

Or. en

Poprawka 618
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie operacje przekazania danych, 
które opierają się na odstępstwach, są 
należycie uzasadnione i ograniczają się do 
niezbędnego minimum oraz nie dopuszcza 
się częstego i masowego przekazywania 
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danych.

Or. pt

Poprawka 619
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że przed dokonaniem 
przekazania zgodnie z akapitem 
pierwszym administrator otrzymuje zgodę 
organu nadzorczego w celu zapewnienia 
zgodności przekazania z przepisami 
przyjętymi na mocy niniejszej dyrektywy, a 
w szczególności w celu złagodzenia 
związanego z tym ryzyka dla podmiotu 
danych.

Or. en

Poprawka 620
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
dane osobowe były przekazywane zgodnie 
z przepisami niniejszego artykułu, jeśli
a) administrator uzyskał uprzednią zgodę 
od organu nadzorczego; oraz
b) przekazanie obejmuje jedynie dane 
bezwzględnie konieczne do osiągnięcia 
celu przekazania; oraz
c) wszystkie operacje przekazania są w 
pełni udokumentowane, zawierają datę i 
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godzinę przekazania, informacje o 
organie odbierającym, uzasadnienie 
przekazania oraz przekazane dane.
Dokumentacja ta jest udostępniana na 
żądanie organowi nadzorczemu.

Or. en

Poprawka 621
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że w przypadku wszelkich 
odstępstw, określonych w akapicie 
pierwszym, administrator:
a) przekazuje jedynie te dane osobowe, 
które są bezwzględnie wymagane do 
realizacji celu przekazania; oraz
b) dokumentuje to przekazanie, w tym 
jego datę i godzinę, informacje o organie 
odbierającym, uzasadnienie przekazania 
oraz przekazane dane. Dokumentacja ta 
jest udostępniana na żądanie organowi 
nadzorczemu.

Or. en

Poprawka 622
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazanie jest niezbędne dla ochrony 
żywotnych interesów podmiotu danych lub 
innej osoby; lub

a) przekazanie jest niezbędne ze względu 
na żywotne interesy podmiotu danych lub 
innej osoby, w szczególności jeżeli chodzi 
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o zdrowie i życie; lub

Or. en

Poprawka 623
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przekazanie danych jest konieczne dla 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa 
publicznego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego; lub

c) przekazanie danych jest ograniczone do 
konkretnych przypadków i konieczne dla 
zapobieżenia bezpośredniemu i 
poważnemu zagrożeniu dla bezpieczeństwa 
publicznego państwa członkowskiego lub 
państwa trzeciego; lub

Or. en

Poprawka 624
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 36a
Wyjątki dotyczące przekazywania danych 
po wyważeniu interesów w konkretnym 

przypadku
1. Jeżeli zgodnie z art. 34 ust. 5 Komisja 
stwierdziła, że nie istnieje odpowiedni 
poziom ochrony, dane osobowe nie są 
przekazywane zainteresowanemu państwu 
trzeciemu, obszarowi lub sektorowi 
przetwarzania w tym państwie trzecim ani 
zainteresowanej organizacji 
międzynarodowej, o ile w danym 
konkretnym przypadku wymagający 
ochrony interes podmiotu danych w 
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niedopuszczeniu do przekazania danych 
jest ważniejszy od szczególnego interesu 
publicznego w przekazaniu danych.
2. W ramach wyważania interesów, o 
którym mowa w ust. 1, w danym 
konkretnym przypadku należy również 
wziąć pod uwagę adekwatność poziomu 
ochrony. Weryfikacji mającej 
doprowadzić do sprawdzenia, czy w 
danym konkretnym przypadku istnieje 
odpowiedni poziom ochrony, dokonuje się 
przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności mających znaczenie w 
związku z zamierzonym przekazaniem 
danych, a w szczególności:
a) rodzaju danych, które mają zostać 
przekazane;
b) przeznaczenia i celu; oraz
c) okresu przetwarzania planowanego w 
państwie trzecim.
3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i art. 35 
państwa członkowskie mogą ustanowić 
przepisy przewidujące, że dane osobowe 
mogą być przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej tylko wówczas, gdy 
przekazanie danych:
a) jest niezbędne ze względu na interesy 
podmiotu danych lub innej osoby, 
wymagające szczególnej ochrony, w 
szczególności jeżeli chodzi o zdrowie i 
życie;
b) przekazanie jest niezbędne dla 
zabezpieczenia słusznych interesów 
podmiotu danych, jeżeli prawo państwa 
członkowskiego przekazującego dane 
osobowe tak stanowi; lub
c) przekazanie jest konieczne 
w indywidualnych przypadkach do 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
śledztw i dochodzeń w ich sprawie, 
wykrywania ich lub ścigania albo do 
wykonywania kar kryminalnych; lub
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d) jest konieczne w indywidualnych 
przypadkach do uzasadnienia, wykonania 
lub obrony roszczeń prawnych 
dotyczących zapobieżenia konkretnemu 
przestępstwu, prowadzenia dochodzenia w 
jego sprawie, wykrycia lub ścigania go 
albo wykonania konkretnej kary 
kryminalnej.
4. W konkretnym przypadku poziom 
ochrony może zostać uznany za 
adekwatny zwłaszcza wówczas, gdy dane 
państwo trzecie, obszar, sektor 
przetwarzania lub podmiot między- bądź 
ponadpaństwowy w tym państwie trzecim 
albo dana organizacja międzynarodowa w 
danym konkretnym przypadku gwarantuje 
odpowiednią ochronę przekazywanych 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Przeformułowanie art. 36 stanowi logiczną kontynuację art. 34 i 35. W ściśle ograniczonych 
przypadkach i po spełnieniu bardzo rygorystycznych warunków musi istnieć możliwość 
przekazania danych państwom trzecim mimo negatywnej decyzji o właściwości takiego 
postępowania, aby chronić dobra najwyższej wartości (takie jak zdrowie i życie).

Poprawka 625
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje odbiorcę danych 
osobowych o wszelkich ograniczeniach 
przetwarzania oraz podejmuje wszystkie 
rozsądne kroki na rzecz zapewnienia, by 
ograniczenia te były przestrzegane.

Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje odbiorcę danych 
osobowych o wszelkich ograniczeniach 
przetwarzania oraz podejmuje wszystkie 
rozsądne kroki na rzecz zapewnienia, by 
ograniczenia te były przestrzegane. Zdanie 
1 ma zastosowanie również w odniesieniu 
do ograniczeń przetwarzania, których 
zgodnie z art. 7a ust. 3 musi przestrzegać 
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administrator.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli dane są przekazywane w granicach UE, krajowe ograniczenia przetwarzania powinny 
obowiązywać tym bardziej, kiedy dane te przekazuje się następnie państwu trzeciemu. W 
przeciwnym razie brak byłoby zaufania dla wymiany danych wewnątrz UE.

Poprawka 626
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje odbiorcę danych 
osobowych o wszelkich ograniczeniach 
przetwarzania oraz podejmuje wszystkie 
rozsądne kroki na rzecz zapewnienia, by 
ograniczenia te były przestrzegane.

Państwa członkowskie stanowią, że 
administrator informuje odbiorcę danych 
osobowych o wszelkich ograniczeniach 
przetwarzania oraz podejmuje wszystkie 
rozsądne kroki na rzecz zapewnienia, by 
ograniczenia te były przestrzegane. 
Administrator informuje również odbiorcę 
danych osobowych o wszelkich 
aktualizacjach, operacjach poprawienia 
lub usunięcia danych, a odbiorca 
odpowiednio informuje w zamian o 
przypadkach późniejszego przekazania 
danych.

Or. pt

Poprawka 627
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1, Komisja podejmie 
odpowiednie kroki, by poprawić 

2. Do celów ust. 1 Komisja – w ramach 
zakresu stosowania niniejszej dyrektywy –
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współpracę z państwami trzecimi lub 
organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 34 ust. 3.

podejmuje odpowiednie kroki, by 
poprawić współpracę z państwami trzecimi 
lub organizacjami międzynarodowymi, w 
szczególności ich organami nadzorczymi, 
jeśli Komisja zdecydowała, że zapewniają 
one odpowiedni poziom ochrony w 
rozumieniu art. 34 ust. 3. Komisja 
przestrzega przy tym kompetencji państw 
członkowskich oraz środków prawnych i 
fizycznych wdrażanych w ramach 
wykonywania tych kompetencji.

Or. de

Poprawka 628
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział Va
Artykuł 38a

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby administrator nie przekazywał danych 
osobowych osobie fizycznej lub prawnej 
niepodlegającej przepisom przyjętym na 
mocy niniejszej dyrektywy, chyba że:
a) przekazanie to jest zgodne z prawem 
unijnym lub krajowym; oraz
b) odbiorca ma siedzibę w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej; oraz
c) nie istnieje żaden szczególny 
uzasadniony interes podmiotu danych 
zapobiegający przekazaniu; oraz
d) przekazanie jest niezbędne w 
konkretnym przypadku przekazywania 
przez administratora danych osobowych 
do celów:
(i) wykonania zadania przyznanego mu 
zgodnie z prawem; lub
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(ii) zażegnania bezpośredniego i 
poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa 
publicznego; lub
(iii) zapobieżenia poważnemu naruszeniu 
praw osób fizycznych.
2. Administrator informuje odbiorcę o 
celu, wyłącznie dla którego dane osobowe 
mogą być przetwarzane.
3. Administrator informuje odbiorcę o 
ograniczeniach przetwarzania oraz 
dopilnowuje, aby ograniczenia te były 
przestrzegane.

Or. en

Poprawka 629
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, by 
organ nadzorczy podlegał kontroli 
finansowej, która nie narusza jego 
niezależności. Państwa członkowskie 
zapewniają, by organy nadzorcze miały 
odrębne budżety roczne. Budżety te są 
podawane do wiadomości publicznej.

7. Państwa członkowskie zapewniają, by 
organ nadzorczy podlegał kontroli 
finansowej, która nie narusza jego 
niezależności. Państwa członkowskie 
zapewniają, by organy nadzorcze miały 
odrębne budżety roczne, zarządzane przez 
te organy w sposób w pełni niezależny. 
Budżety te są podawane do wiadomości 
publicznej.

Or. pt

Poprawka 630
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że członkowie 
organu nadzorczego muszą być 
wyznaczani albo przez parlament albo 
przez rząd danego państwa 
członkowskiego.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że członkowie 
organu nadzorczego muszą być 
wyznaczani przez parlament danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 631
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że członkowie 
organu nadzorczego muszą być 
wyznaczani albo przez parlament albo 
przez rząd danego państwa 
członkowskiego.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że członkowie 
organu nadzorczego muszą być 
wyznaczani albo przez parlament albo w 
porozumieniu z rządem danego państwa 
członkowskiego.

Or. pt

Poprawka 632
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wygaśnięcia kadencji lub 
rezygnacji członka pełni on nadal swoje 
obowiązki do czasu wyznaczenia nowego 
członka.

5. W przypadku wygaśnięcia kadencji lub 
rezygnacji członka pełni on nadal, na 
własną prośbę, swoje obowiązki do czasu 
wyznaczenia nowego członka.

Or. de
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Uzasadnienie

W przypadku zwolnienia z powodu poważnych uchybień bezwarunkowa kontynuacja 
sprawowanej funkcji do czasu wyznaczenia następcy może być nie do zaakceptowania.
Dlatego też dalsze sprawowanie funkcji powinno być możliwe jedynie „na własną prośbę”.

Poprawka 633
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że każdy organ 
nadzorczy wykonuje, na terytorium 
swojego państwa członkowskiego, 
uprawnienia powierzone mu zgodnie z
niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że każdy organ 
nadzorczy wykonuje, na terytorium 
swojego państwa członkowskiego, co 
najmniej uprawnienia powierzone mu 
zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Or. de

Poprawka 634
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że organ nadzorczy 
nie ma właściwości do nadzorowania 
operacji przetwarzania dokonywanych 
przez sądy w toku wykonywania funkcji 
sądowych.

2. Organ nadzorczy nie ma właściwości do 
nadzorowania operacji przetwarzania, 
które zostały przydzielone sądom do 
niezależnego dokonania. To samo dotyczy 
zakresu, w jakim operacje przetwarzania 
zostały narzucone w ramach niezawisłości 
sądowe, zatwierdzone lub uznane za 
dopuszczalne.

Or. de
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Poprawka 635
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) monitoruje i zapewnia stosowanie 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy oraz środków służących jej 
wdrożeniu;

a) monitoruje i zapewnia stosowanie co 
najmniej przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy oraz środków 
służących jej wdrożeniu;

Or. de

Poprawka 636
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) rozpatruje skargi złożone przez 
podmioty danych lub jakiekolwiek 
zrzeszenie reprezentujące podmiot danych 
i należycie przez niego upoważnione, 
zgodnie z art. 50; prowadzi, w 
odpowiednim zakresie, dochodzenie w 
danej sprawie oraz informuje podmiot 
danych lub zrzeszenie o postępach oraz 
sposobie rozstrzygnięcia skargi w 
rozsądnym terminie, w szczególności gdy 
niezbędne jest dalsze dochodzenie lub 
koordynacja z innym organem 
nadzorczym;

b) rozpatruje skargi złożone przez 
podmioty danych, prowadzi, w 
odpowiednim zakresie, dochodzenie w 
danej sprawie oraz informuje podmiot 
danych lub zrzeszenie o postępach oraz 
sposobie rozstrzygnięcia skargi w 
rozsądnym terminie, w szczególności gdy 
niezbędne jest dalsze dochodzenie lub 
koordynacja z innym organem 
nadzorczym;

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana wynika ze skreślenia prawa do składania skarg przez podmioty prawne w art. 50.
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Poprawka 637
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) prowadzi postępowania bądź z własnej 
inicjatywy, bądź na podstawie skargi, lub 
też na wniosek innego organu nadzorczego 
oraz informuje podmiot danych, jeżeli 
złożył on skargę, o rezultatach 
dochodzenia w rozsądnym terminie;

e) prowadzi postępowania na podstawie 
skargi, lub też na wniosek innego organu 
nadzorczego oraz informuje podmiot 
danych, jeżeli złożył on skargę, o 
rezultatach dochodzenia w rozsądnym 
terminie; organ nadzorczy może prowadzić 
takie dochodzenie w granicach 
wyznaczonych przepisami prawa 
krajowego również z własnej inicjatywy;

Or. de

Poprawka 638
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) jest konsultowany przez instytucje i 
organy państwa członkowskiego w sprawie 
środków legislacyjnych i 
administracyjnych dotyczących ochrony 
praw i wolności osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych;

g) może być konsultowany przez instytucje 
i organy państwa członkowskiego w 
sprawie środków legislacyjnych i 
administracyjnych dotyczących ochrony 
praw i wolności osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych;

Or. de

Poprawka 639
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2



AM\929834PL.doc 117/137 PE506.128v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy prowadzi 
działania na rzecz pogłębiania w 
społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń, 
przepisów, gwarancji i praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. 
Szczególną uwagę zwraca się na działania 
skierowane do dzieci.

2. W ramach powierzonych zadań i 
uprawnień oraz w granicach 
wyznaczonych przepisami prawa 
krajowego każdy organ nadzorczy 
prowadzi działania na rzecz pogłębiania w 
społeczeństwie wiedzy na temat zagrożeń, 
przepisów, gwarancji i praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych. 
Szczególną uwagę zwraca się na działania 
skierowane do dzieci.

Or. de

Poprawka 640
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy wnioski mają 
charakter dokuczliwy, w szczególności ze 
względu na ich uporczywy charakter, 
organ nadzorczy może nałożyć opłatę lub 
nie podjąć działania, o które zwrócił się 
podmiot danych. Na organie nadzorczym 
spoczywa ciężar udowodnienia 
dokuczliwego charakteru wniosku.

6. Organ nadzorczy może odmówić 
podjęcia działania, o które zwrócił się 
podmiot danych, tylko jeśli taki wniosek 
jest rażąco przesadny. Na organie 
nadzorczym spoczywa ciężar 
udowodnienia rażąco przesadnego
charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 641
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy wnioski mają 6. W przypadku gdy wnioski mają bardzo 
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charakter dokuczliwy, w szczególności ze 
względu na ich uporczywy charakter, 
organ nadzorczy może nałożyć opłatę lub 
nie podjąć działania, o które zwrócił się 
podmiot danych. Na organie nadzorczym 
spoczywa ciężar udowodnienia 
dokuczliwego charakteru wniosku.

dokuczliwy charakter, w szczególności ze 
względu na ich uporczywy charakter, 
organ nadzorczy może nałożyć opłatę lub 
nie podjąć działania, o które zwrócił się 
podmiot danych. Na organie nadzorczym 
spoczywa ciężar udowodnienia bardzo
dokuczliwego charakteru wniosku.

Or. en

Poprawka 642
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy wnioski mają 
charakter dokuczliwy, w szczególności ze 
względu na ich uporczywy charakter, 
organ nadzorczy może nałożyć opłatę lub 
nie podjąć działania, o które zwrócił się 
podmiot danych. Na organie nadzorczym 
spoczywa ciężar udowodnienia 
dokuczliwego charakteru wniosku.

6. W przypadku gdy wnioski mają 
charakter dokuczliwy, w szczególności ze 
względu na ich uporczywy charakter, 
organ nadzorczy może nałożyć 
uzasadnioną opłatę. Na organie 
nadzorczym spoczywa ciężar 
udowodnienia dokuczliwego charakteru 
wniosku.

Or. en

Poprawka 643
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy wnioski mają 
charakter dokuczliwy, w szczególności ze 
względu na ich uporczywy charakter, 
organ nadzorczy może nałożyć opłatę lub 
nie podjąć działania, o które zwrócił się 
podmiot danych. Na organie nadzorczym 
spoczywa ciężar udowodnienia 

6. W przypadku gdy wnioski są wyraźnie 
nadmierne, w szczególności ze względu na 
ich uporczywy charakter, organ nadzorczy 
może nałożyć uzasadnioną opłatę. Na 
organie nadzorczym spoczywa ciężar 
udowodnienia przesadnego charakteru 
wniosku.
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dokuczliwego charakteru wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka Zapewnienie zgodności z rozporządzeniem o ochronie danych.

Poprawka 644
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
musi posiadać w szczególności:

skreślony

a) uprawnienia dochodzeniowe, takie jak 
prawo do dostępu do danych, które 
stanowią przedmiot operacji 
przetwarzania, oraz prawo do 
gromadzenia wszelkich informacji 
potrzebnych mu do wykonywania swoich 
funkcji nadzorczych;
b) skuteczne uprawnienia interwencyjne, 
takie jak wydawanie opinii przed 
przeprowadzeniem przetwarzania oraz 
zapewnienie odpowiedniej publikacji 
takich opinii; nakazywanie ograniczenia 
dostępu do danych, ich usunięcia lub 
zniszczenia; nakładanie czasowego lub 
ostatecznego zakazu przetwarzania 
danych; wydawanie administratorowi 
danych ostrzeżeń lub upomnień lub 
przekazywanie sprawy parlamentowi 
narodowemu państwa członkowskiego lub 
innym instytucjom politycznym;
c) uprawnienie do wszczynania 
postępowań prawnych w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy lub do 
powiadamiania organów sądowych o 
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takich naruszeniach.

Or. en

Poprawka 645
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące, że każdy organ 
nadzorczy posiada następujące 
uprawnienia:
a) uprawnienie do zawiadamiania 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego o domniemanym 
naruszeniu przepisów regulujących 
przetwarzanie danych osobowych, a w 
stosownych przypadkach nakazania 
administratorowi lub podmiotowi 
przetwarzającemu usunięcia naruszenia w 
konkretny sposób w celu poprawy ochrony 
podmiotu danych;
b) uprawnienie do nakazania 
administratorowi realizacji wniosków 
podmiotu danych w zakresie 
wykonywania przysługujących mu na 
mocy niniejszej dyrektywy praw, w tym 
tych określonych w art. 12–17, jeżeli 
wnioski takie zostały odrzucone z 
naruszeniem przepisów tych artykułów;
c) uprawnienie do nakazania 
administratorowi lub podmiotowi 
przetwarzającemu udzielenia informacji 
na mocy art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 11, 28 i 
29;
d) uprawnienie do zapewnienia zgodności 
z opiniami dotyczącymi uprzednich 
konsultacji, o których mowa w art. 26;
e) uprawnienie do ostrzegania lub 
upominania administratora lub podmiotu 
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przetwarzającego;
f) uprawnienie do nakazania poprawienia, 
usunięcia lub zniszczenia wszystkich 
danych, jeżeli były one przetwarzane z 
naruszeniem przepisów przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy, oraz 
powiadomienia o takich działaniach osób 
trzecich, którym dane zostały ujawnione;
g) uprawnienie do nałożenia czasowego 
lub ostatecznego zakazu przetwarzania;
h) uprawnienie do zawieszenia przepływu 
danych do odbiorcy w państwie trzecim 
lub w organizacji międzynarodowej;
i) uprawnienie do informowania w 
zakresie odnośnej tematyki parlamentów 
narodowych, rządu lub innych instytucji 
publicznych, a także opinii publicznej.
2. Każdy organ nadzorczy ma 
uprawnienia dochodzeniowe pozwalające 
mu uzyskać od administratora lub 
podmiotu przetwarzającego:
a) dostęp do wszystkich danych 
osobowych, wszystkich dokumentów i do 
wszystkich informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków nadzorczych;
b) dostęp do każdego pomieszczenia, w 
tym do każdego sprzętu i środków 
służących do przetwarzania danych, 
zgodnie z prawem krajowym, gdy istnieją 
zasadne podstawy, by przypuszczać, że 
dochodzi tam do naruszenia przepisów
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy, 
bez uszczerbku dla zezwolenia sądu, jeśli 
istnieje taki wymóg w prawie krajowym.
3. Bez uszczerbku dla art. 43 państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że żadne dodatkowe wymogi 
w zakresie poufności nie są wydawane na 
wniosek organów nadzorczych.
4. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że uzyskanie dostępu do 
informacji zaklasyfikowanych na 
poziomie zbliżonym do CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL lub wyższym 
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wymaga dodatkowej kontroli 
bezpieczeństwa zgodnie z prawem 
krajowym. Jeśli dodatkowa kontrola 
bezpieczeństwa nie jest wymagana na 
mocy prawa państwa członkowskiego 
organu nadzorczego, muszą to uznać 
wszystkie inne państw członkowskie.
5. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do zwrócenia uwagi organom sądowym na 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy i do wszczęcia 
postępowania prawnego oraz wniesienia 
sprawy do właściwego sądu na mocy 
art. 53 ust. 2.
6. Każdy organ nadzorczy jest uprawniony 
do nakładania sankcji w związku z 
naruszeniami przepisów prawa 
administracyjnego.

Or. en

Poprawka 646
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uprawnienia dochodzeniowe, takie jak 
prawo do dostępu do danych, które 
stanowią przedmiot operacji 
przetwarzania, oraz prawo do 
gromadzenia wszelkich informacji 
potrzebnych mu do wykonywania swoich 
funkcji nadzorczych;

a) uprawnienia dochodzeniowe, takie jak 
prawo do dostępu do wszystkich danych 
osobowych i do wszelkich informacji 
potrzebnych mu do wykonywania swoich 
funkcji nadzorczych oraz prawo do 
dostępu do każdego pomieszczenia, w tym 
do każdego sprzętu i środków służących 
do przetwarzania danych.

Or. en

Poprawka 647
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uprawnienie do wszczynania 
postępowań prawnych w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy lub do 
powiadamiania organów sądowych o 
takich naruszeniach.

c) uprawnienie do wszczynania 
postępowań prawnych w przypadku 
naruszenia przepisów przyjętych na mocy 
niniejszej dyrektywy lub do 
powiadamiania organów sądowych o 
takich naruszeniach. Od decyzji organu 
nadzorczego, stanowiących podstawę 
skargi, przysługuje odwołanie do sądu.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzona gwarancja prawna to rzecz oczywista, a sformułowanie przejęto z art. 25 ust. 2 
lit. c) decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 648
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Informatorzy

W ciągu roku od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedkłada wniosek 
ustawodawczy określający warunki i 
kryteria zapewnienia ochrony prawnej 
informatorów zgłaszających przypadki 
naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy 
przez administratora lub podmiot 
przetwarzający.

Or. en
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Poprawka 649
Dimitrios Droutsas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każdy organ nadzorczy miał uprawnienia 
dochodzeniowe pozwalające mu uzyskać 
od administratora lub podmiotu 
przetwarzającego dostęp do każdego 
pomieszczenia, w tym do każdego sprzętu i 
wszelkich środków służących do 
przetwarzania danych.
2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
każdy organ nadzorczy otrzymał wszelkie 
informacje i wszystkie dokumenty 
niezbędne do pełnienia swoich funkcji 
dochodzeniowych. Nie można stosować 
żadnych wymogów w zakresie poufności w 
odniesieniu do wniosków organów 
nadzorczych, z wyjątkiem wymogu 
dotyczącego tajemnicy służbowej, o 
którym mowa w art. 43.
3. Państwa członkowskie mogą 
przewidzieć, że uzyskanie dostępu do 
informacji zaklasyfikowanych na 
poziomie zbliżonym do CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL lub wyższym 
wymaga dodatkowej kontroli 
bezpieczeństwa zgodnie z prawem 
krajowym. Jeśli dodatkowa kontrola 
bezpieczeństwa nie jest wymagana na 
mocy prawa państwa członkowskiego 
organu nadzorczego, muszą to uznać 
wszystkie inne państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 650
Axel Voss



AM\929834PL.doc 125/137 PE506.128v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza roczne sprawozdanie z
działalności. Sprawozdanie to 
udostępniane jest Komisji i Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych.

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy w 
regularnych odstępach czasu 
nieprzekraczających trzech lat sporządza 
sprawozdanie ze swojej działalności.

Or. de

Poprawka 651
Sophia in 't Veld

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności. Sprawozdanie to 
udostępniane jest Komisji i Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych.

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności. Sprawozdanie to 
udostępniane jest opinii publicznej, 
parlamentowi narodowemu, Komisji i 
Europejskiej Radzie Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 652
Jan Mulder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności. Sprawozdanie to 

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności. Sprawozdanie to jest 
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udostępniane jest Komisji i Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych.

podawane do wiadomości publicznej i 
udostępniane Komisji i Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych.

Or. en

Poprawka 653
Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza roczne sprawozdanie z 
działalności. Sprawozdanie to 
udostępniane jest Komisji i Europejskiej 
Radzie Ochrony Danych.

Państwa członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące, że każdy organ nadzorczy 
sporządza sprawozdanie z działalności co 
najmniej co dwa lata. Sprawozdanie to 
przedstawiane jest parlamentowi 
narodowemu i udostępniane Komisji,
Europejskiej Radzie Ochrony Danych oraz 
opinii publicznej. Zawiera ono informacje 
dotyczące zakresu, w jakim właściwe 
organy korzystały w swej jurysdykcji z 
dostępu do danych należących do 
podmiotów prywatnych w celu 
prowadzenia dochodzeń w sprawie 
przestępstw lub ścigania ich.

Or. en

Poprawka 654
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego 
organu, organizacji lub zrzeszenia, 
których celem jest ochrona praw i 
interesów podmiotów danych w zakresie 

skreślony
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ochrony ich danych osobowych, i które 
zostały odpowiednio ustanowione zgodnie 
z prawem państwa członkowskiego, prawo 
do złożenia skargi do organu nadzorczego 
w dowolnym państwie członkowskim w 
imieniu jednego podmiotu danych lub 
większej liczby tych podmiotów, jeżeli 
uznają one, że doszło do naruszenia praw 
podmiotów danych wynikających z 
niniejszej dyrektywy w rezultacie 
przetwarzania danych osobowych.
Organizacja lub zrzeszenie muszą być 
należycie upoważnione przez podmiot lub 
podmioty danych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta przewiduje skreślenie prawa do wnoszenia skarg przez podmioty prawne, gdyż z 
punktu widzenia prawa do ochrony danych nie ma ku temu uzasadnionej potrzeby. W 
przypadku środków policyjnych zawsze najważniejszy jest indywidualny interes podmiotu 
danych.

Poprawka 655
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego organu, 
organizacji lub zrzeszenia, których celem 
jest ochrona praw i interesów podmiotów
danych w zakresie ochrony ich danych 
osobowych, i które zostały odpowiednio 
ustanowione zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, prawo do złożenia skargi 
do organu nadzorczego w dowolnym 
państwie członkowskim w imieniu jednego 
podmiotu danych lub większej liczby tych 
podmiotów, jeżeli uznają one, że doszło do 
naruszenia praw podmiotów danych 
wynikających z niniejszej dyrektywy w 

2. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego organu, 
organizacji lub zrzeszenia, których celem 
jest ochrona praw i interesów podmiotów i 
które zostały odpowiednio ustanowione 
zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego, prawo do złożenia skargi 
do organu nadzorczego w dowolnym 
państwie członkowskim w imieniu jednego 
podmiotu danych lub większej liczby tych 
podmiotów, jeżeli uznają one, że doszło do 
naruszenia praw podmiotów danych 
wynikających z niniejszej dyrektywy w 
rezultacie przetwarzania danych 
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rezultacie przetwarzania danych 
osobowych. Organizacja lub zrzeszenie 
muszą być należycie upoważnione przez 
podmiot lub podmioty danych.

osobowych.

Or. en

Poprawka 656
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego 
organu, organizacji lub zrzeszenia, o 
których mowa w ust. 2, prawo do złożenia, 
niezależnie od skargi podmiotu danych, 
skargi do organu nadzorczego w 
dowolnym państwie członkowskim, jeżeli 
uznają one, że doszło do naruszenia 
ochrony danych osobowych.

skreślony

Or. de

Poprawka 657
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 52 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
dostępnych administracyjnych środków 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące dla każdej osoby fizycznej 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli uważa ona, że jej prawa 
ustanowione w przepisach przyjętych na 

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek 
dostępnych administracyjnych środków 
ochrony prawnej, w tym prawa do złożenia 
skargi do organu nadzorczego, państwa 
członkowskie stanowią przepisy 
przewidujące dla każdej osoby fizycznej 
prawo do sądowego środka ochrony 
prawnej, jeżeli jej prawa ustanowione w 
przepisach przyjętych na mocy niniejszej 
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mocy niniejszej dyrektywy zostały 
naruszone w rezultacie przetwarzania jej 
danych osobowych niezgodnie z tymi 
przepisami.

dyrektywy zostały naruszone w rezultacie 
przetwarzania jej danych osobowych 
niezgodnie z tymi przepisami.

Or. de

Poprawka 658
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego 
organu, organizacji lub zrzeszenia, o 
których mowa w art. 50 ust. 2, 
uprawnienie do korzystania z praw, o 
których mowa w art. 51 i 52 w imieniu 
podmiotu danych lub większej liczby 
takich podmiotów.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana wynika ze skreślenia prawa do składania skarg przez podmioty prawne w art. 50.

Poprawka 659
Cornelia Ernst

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego organu, 
organizacji lub zrzeszenia, o których mowa 
w art. 50 ust. 2, uprawnienie do 
korzystania z praw, o których mowa w 
art. 51 i 52 w imieniu podmiotu danych lub 

1. Państwa członkowskie stanowią 
przepisy przewidujące dla każdego organu, 
organizacji lub zrzeszenia, o których mowa 
w art. 50 ust. 2, uprawnienie do 
korzystania z praw, o których mowa w 
art. 51, 52 i 54 w imieniu podmiotu danych 



PE506.128v02-00 130/137 AM\929834PL.doc

PL

większej liczby takich podmiotów. lub większej liczby takich podmiotów.

Or. en

Poprawka 660
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy organ nadzorczy ma prawo do 
wszczęcia postępowania prawnego i 
wszczęcia postępowania przed sądem w 
celu egzekwowania przepisów przyjętych 
na mocy niniejszej dyrektywy oraz 
zagwarantowania spójnej ochrony danych 
osobowych na terytorium Unii.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Skarga zawsze powinna się opierać na okolicznościach konkretnej sprawy.

Poprawka 661
Nathalie Griesbeck

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 53 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by dzieci mogły korzystać z praw 
przewidzianych w art. 50–52. W 
przypadku gdy dzieci uczestniczą w 
procedurach przewidzianych w art. 50–52 
państwa członkowskie zapewniają 
konkretne gwarancje, w szczególności w 
odniesieniu do pomocy prawnej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jeśli mamy należycie uwzględnić szczególny charakter dzieci, musimy dopilnować, by ich 
prawa zostały odpowiednio utrzymane, w tym ich prawo do odwołania oraz prawo dostępu do 
środków ochrony prawnej.

Poprawka 662
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli dane osobowe zostały 
przekazane przez właściwy organ państwa 
członkowskiego, odbiorca, ponosząc 
zgodnie z prawem krajowym 
odpowiedzialność wobec poszkodowanego, 
nie może na swoją obronę powoływać się 
na zarzut nieścisłości otrzymanych 
danych. Jeżeli odbiorca wypłaci 
odszkodowanie za szkodę spowodowaną 
korzystaniem z danych otrzymanych 
nieprawidłowo, właściwy organ, który 
dane te przekazał, zwraca odbiorcy kwotę 
wypłaconego odszkodowania, przy czym 
należy uwzględnić ewentualne uchybienia 
po stronie odbiorcy.

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 19 ust. 1 i 2 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 663
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 55 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają Państwa członkowskie ustanawiają 
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przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne 
środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. 
Określone sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

przepisy dotyczące kar mających 
zastosowanie w przypadku naruszenia 
przepisów przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne 
środki w celu zapewnienia ich wdrożenia. 
Określone sankcje muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Or. de

Uzasadnienie

Por. art. 24 decyzji ramowej 2008/977/WSiSW.

Poprawka 664
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 28 
ust. 5, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 34 
ust. 3, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Poprawka 665
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 28 ust. 5, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o 
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 34 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 
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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.

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

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze skreślenia delegowania w art. 28 ust. 5 oraz ze zmiany z aktów 
wykonawczych na delegowane w art. 34 ust. 3.

Poprawka 666
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 56 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 28 ust. 5 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 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 28 ust. 5 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 2 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze skreślenia delegowania w art. 28 ust. 5 oraz ze zmiany z aktów 
wykonawczych na delegowane w art. 34 ust. 3.
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Poprawka 667
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego 
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia 
(UE) nr 182/2011.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze zmian w art. 34 ust. 5.

Poprawka 668
Axel Voss

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy międzynarodowe zawarte przez 
państwa członkowskie przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy zostają 
zmienione, w razie potrzeby, w ciągu
pięciu lat od daty wejście w życie 
niniejszej dyrektywy.

1. Umowy międzynarodowe zawarte przez 
państwa członkowskie przed wejściem w 
życie niniejszej dyrektywy zostają 
dostosowane do niniejszej dyrektywy, 
chyba że w ciągu dziesięciu lat od wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy i tak 
podlegają odrębnej kontroli.
2. Niezależnie od ust. 1, w przypadku 
negatywnej decyzji o właściwości takiego 
postępowania regulacje zawarte w art. 36a 
analogicznie mają zastosowanie w 
stosunku do umów międzynarodowych 
zawartych przed wejściem w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Pięcioletni okres dostosowawczy jest za krótki ze względu na wielość i kompleksowość 
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obowiązujących umów międzynarodowych, i powinien ograniczać się wyłącznie do umów, 
które i tak podlegają kontroli. Regulacje zawarte w art. 36a nie mogą obowiązywać jedynie w 
stosunkach między państwami członkowskimi, lecz analogicznie muszą mieć również 
zastosowanie w stosunku do obowiązujących umów międzynarodowych.

Poprawka 669
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Ocena i przegląd

Or. pt

Poprawka 670
Carlos Coelho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ocenia stosowanie niniejszej 
dyrektywy.

1. Komisja ocenia stosowanie niniejszej 
dyrektywy. Komisja i państwa 
członkowskie dokonują regularnych 
obiektywnych i bezstronnych ocen w celu 
sprawdzenia, czy niniejsza dyrektywa jest 
prawidłowo wdrażana i stosowana.
Komisja odpowiada za koordynowanie 
tych ocen, w ścisłej współpracy z 
państwami członkowskimi, oraz składa 
zapowiedziane i niezapowiedziane wizyty.
Parlament Europejski i Rada są na 
bieżąco informowane w ciągu całego 
procesu oraz mają dostęp do stosownych 
dokumentów.

Or. pt

Poprawka 671
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu trzech lat po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja dokonuje 
przeglądu innych aktów przyjętych przez 
Unię Europejską, które regulują 
przetwarzanie danych osobowych przez 
właściwe organy, do celów zapobiegania 
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich lub ścigania 
albo wykonywania kar kryminalnych, w 
szczególności aktów przyjętych przez Unię, 
o których mowa w art. 59, w celu oceny 
potrzeby uzgodnienia ich z niniejszą 
dyrektywą oraz przedstawienia, w razie 
potrzeby, niezbędnych propozycji 
dotyczących zmiany tych aktów celem 
zapewnienia spójnego podejścia do 
ochrony danych osobowych w zakresie 
zastosowania niniejszej dyrektywy.

skreślony

Or. de

Poprawka 672
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują te przepisy 
od dnia xx.xx.201x [data/dwa lata po 
wejściu w życie].

Państwa członkowskie stosują przepisy 
przyjęte w celu wdrożenia art. 23 i 24 
najpóźniej w dniu xx.xx.201x (4 lata po 
wejściu w życie).

Or. de

Poprawka 673
Axel Voss
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik 1
Wykaz obejmujący państwa trzecie, 
terytoria lub sektory przetwarzania w 
państwach trzecich, lub organizacje 
międzynarodowe, które zapewniają 
odpowiedni poziom ochrony w rozumieniu 
art. 34 ust. 2

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika ze zmian w art. 34.


