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1. Reforma w zakresie ochrony danych – dogłębna refleksja nad zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego – wspólna agenda

Z zadowoleniem przyjmujemy reformę systemu ochrony danych zapoczątkowaną przez 
Komisję Europejską w styczniu 2012 r., gdyż w szerokim zakresie uwzględnia zalecenia 
Parlamentu sformułowane w rezolucji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie całościowego 
podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej1, zawarte w jej czterech 
głównych rozdziałach: pełne zaangażowanie charakteryzujące się całościowym podejściem 
(1a), wzmocnienie praw jednostki (1b), zwiększenie wymiaru związanego z rynkiem 
wewnętrznym i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów o ochronie danych (1c) oraz 
wzmocnienie całościowego podejścia do ochrony danych (1d).

1a. Wybór rozporządzenia jako instrumentu prawnego do celu stworzenia ogólnych ram 
ochrony danych w UE, zastępującego dyrektywę 95/46/WE wychodzi naprzeciw wezwaniom 
Parlamentu, który domagał się „pełnej harmonizacji na najwyższym szczeblu zapewniającej 
pewność prawa oraz jednolity i wysoki standard ochrony jednostek w każdych 
okolicznościach”. Jednocześnie jednak nie został wysłuchany stanowczy apel o ujęcie 
przetwarzania danych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, uregulowanego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001, w zakresie nowych ram, w związku z czym w projekcie 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kwestia ta nie została uwzględniona.

Komisja dokonała wyboru politycznego polegającego na ustanowieniu ram prawnych dla 
przetwarzania danych na potrzeby zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w 
ich sprawie, wykrywania ich i ścigania i powiązanych działań sądowych w drodze dyrektywy.
Objęcie przetwarzania danych na potrzeby egzekwowania prawa w państwach członkowskich 
– do czego od lat wzywał Parlament – to pożądany krok naprzód w tej dziedzinie, lecz 
sprawozdawcy uważają, że dyrektywa powinna być ambitniejsza, biorąc pod uwagę to, jak 
wrażliwy jest to temat. Jest to tym bardziej istotne, że Parlament wyraźnie podkreślił, iż 
„przepisy sektorowe w żadnym wypadku nie powinny zmniejszać poziomu ochrony 
przewidzianej w prawodawstwie ramowym, lecz powinny szczegółowo określać wyjątkowe, 
konieczne, uzasadnione i ściśle dostosowane odstępstwa od ogólnych zasad dotyczących 
ochrony danych”.

1b. Sprawozdawcy uważają, że w obowiązujących tekstach wprowadzono wiele istotnych 
doprecyzowań i poprawek, jeśli chodzi o zasady i prawa podmiotu danych. To samo odnosi 
się do przepisów dotyczących zgody, a zwłaszcza jej wyraźnego charakteru, przepisów o 
przejrzystości, szczegółowych przepisów dotyczących informowania podmiotu danych, prawa 
do usunięcia oraz prawa do bycia zapomnianym i przenoszalności danych, jak również do 
przepisów w zakresie danych szczególnie chronionych i danych dotyczących dzieci.

1c. W ramach reformy odzwierciedlono również apel Parlamentu o wyznaczanie inspektorów 
ochrony danych, dokonywanie ocen wpływu na prywatność, zawiadamianie o naruszeniu 
danych osobowych, wzmocnienie roli i kompetencji organów ds. ochrony danych oraz 
adekwatność ich zasobów, o sprecyzowanie statusu grupy roboczej art. 29, a także o 
wprowadzenie surowych i odstraszających sankcji.

                                               
1 P7_TA(2011)0323.
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1d. Przepisy dotyczące międzynarodowego przekazywania danych, w odniesieniu do których 
PE wezwał do podjęcia starań na rzecz udoskonalenia i wzmocnienia, obejmują obecnie już 
utrwalone praktyki, takie jak wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne, 
a także, co należy docenić, doprecyzowano w nich procedury badania adekwatności. Na 
przepisy dotyczące przekazywania danych w kontekście współpracy w zakresie 
egzekwowania prawa należy również spojrzeć z punktu widzenia toczących się negocjacji z 
państwami trzecimi – przykładowo w związku z umową ramową w sprawie ochrony danych 
między UE a USA – w sprawie których Parlament wielokrotnie się wypowiadał.

2. Główne elementy reformy

Najważniejsze elementy reformy to1:

- ochrona danych jako prawo podstawowe zapisane w art. 8 Karty praw podstawowych i 
art. 16 TFUE, jak również zwiększenie w związku z nim zdolności osób fizycznych do 
kontrolowania przez nie danych osobowych, które ich dotyczą (udzielona dobrowolnie, 
świadoma i wyraźna zgoda, prawo do poprawiania i do usuwania danych, prawo do bycia 
zapomnianym, prawo do informacji i prawo dostępu do własnych danych, prawo 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu);

- utrzymanie zasady objęcia wszelkiego rodzaju sytuacji i wszelkiego rodzaju obszarów (z 
wyjątkiem bezpieczeństwa narodowego, wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 
oraz działalności o charakterze czysto osobistym w celach innych niż zarobkowe) tym 
samym lub podobnym zbiorem przepisów, przy czym te same zasady i mechanizmy mają 
zastosowanie do sektora publicznego i prywatnego z niezbędnymi i proporcjonalnymi 
ograniczeniami w odniesieniu do obszaru egzekwowania prawa;

- dostosowanie przepisów w zakresie ochrony danych do postępu technologicznego w 
sposób neutralny pod względem technologicznym (przykładowo: prywatność od samego 
początku (ang. „privacy by design”) oraz prywatność jako opcja domyślna (ang. „privacy 
by default”));

- stworzenie skutecznych środków ochrony podstawowego prawa do ochrony danych 
(zasada celowości, odpowiedzialność administratora, zgłoszenia i zawiadomienia 
dotyczące naruszeń ochrony danych, silne i niezależne krajowe organy ds. ochrony 
danych, inspektorzy ochrony danych we wszystkich organach władz publicznych, w 
przedsiębiorstwach powyżej pewnej liczby pracowników lub, w szczególnych sytuacjach, 
skuteczne administracyjne i sądowe środki ochrony prawnej);

- zapobieżenie rozdrobnieniu i zagwarantowanie pewności prawa osobom fizycznym, 
przedsiębiorstwom (w odniesieniu do jednolitego rynku) i podmiotom publicznym 
poprzez wprowadzenie tzw. systemu „punktów kompleksowej obsługi” (uprawnienia 
organu ds. ochrony danych głównej siedziby administratora lub podmiotu 

                                               
1 Zob. również komunikat Komisji w sprawie ochrony prywatności w połączonym świecie – europejskie ramy 
ochrony danych w XXI wieku (COM(2012)0009).
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przetwarzającego) i mechanizmu zgodności;

- zharmonizowanie podstawowych zasad dotyczących ochrony danych, jeśli chodzi o 
przetwarzanie i wymianę danych przez organy policyjne i sądowe na potrzeby 
zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i 
ścigania albo wykonywania kar kryminalnych (aspekty ochrony danych będące 
zasadniczym elementem obowiązującego i proponowanego prawodawstwa UE w tym 
zakresie), a zatem położenie kresu obecnej sytuacji, w której przepisy UE (decyzja 
ramowa 2008/977/WSiSW) mają zastosowanie tylko w razie zaistnienia transgranicznych 
elementów sprawy;

- stworzenie bezpiecznego i solidnego systemu przekazywania danych państwom trzecim 
(albo na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony w przypadku 
danego państwa trzeciego, terytorium lub sektora, opartej m.in. na prawach do 
skutecznych administracyjnych i sądowych środków ochrony prawnej przysługujących 
podmiotom danych mającym miejsce zamieszkania w Unii, albo na podstawie 
odpowiednich gwarancji w prawnie wiążących instrumentach) oraz promowanie systemu 
UE za granicą (w tym umowy z państwami trzecimi).

3. Podejście pakietowe

Sprawozdawcy uważają, że oba wnioski dotyczące reformy oferują jedyną w swoim rodzaju 
szansę sporządzenia dwóch w pełni spójnych, harmonijnych i wysokiej jakości instrumentów 
prawnych dotyczących ochrony danych poprzez zastosowanie kompleksowych, 
zrównoważonych, skoordynowanych i równoległych procedur dla obu tekstów. Podejście 
pakietowe jest spójne z powtarzającymi się od lat wezwaniami PE do stworzenia solidnych i 
ambitnych ram ochrony danych, które zlikwidują rozdrobnienie i brak pewności prawa. Takie 
podejście w szczególności:

- gwarantuje przyjęcie skoordynowanych podejść w ramach procesu ustawodawczego, co 
doda ciężaru i spójności obu tekstom; z praktycznego punktu widzenia każdy z obu 
sprawozdawców w ramach pakietu jest jednocześnie kontrsprawozdawcą w sprawie 
drugiego tekstu; koordynacja odbywa się dzięki wspólnym posiedzeniom technicznym, 
debatom komisji i wysłuchaniom (zob. poniżej); obecnie są w opracowaniu zbliżone 
harmonogramy obu procedur;

- zapewnia przeprowadzenie najskuteczniejszej i najbardziej całościowej z perspektywy 
ustawodawczej procedury, gdyż posiedzenia i debaty były i będą łączone, co zagwarantuje 
wydajne zarządzanie czasem i ograniczenie wykorzystywanych zasobów bez uszczerbku 
dla staranności prac;

- umożliwi zadbanie o to, by taki sam poziom ochrony danych stosował się jednocześnie do 
wszystkich obszarów działalności UE, a więc położenie kresu istniejącym anomaliom z 
okresu sprzed Traktatu z Lizbony, oraz zagwarantowanie optymalnej kontroli Trybunału 
Sprawiedliwości w tych wszystkich obszarach.

4. Już podjęte kroki i dalsze działania
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4a. Odbyła się już obszerna dyskusja na temat reformy w zakresie ochrony danych z 
kontrsprawozdawcami, sprawozdawcami komisji opiniodawczych, prezydencją Rady i 
Komisją. Debata ta będzie przez nich kontynuowana, również przy współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami, takimi jak organy ds. ochrony danych, władze krajowe, 
przemysł, organizacje praw obywatelskich i organizacje konsumenckie w celu zapewnienia 
szerokiego poparcia dla stanowiska Parlamentu. W kontekście rozporządzenia komisja LIBE 
zorganizowała dnia 29 maja 2012 r. warsztaty z udziałem zainteresowanych podmiotów; 
organizację podobnego wydarzenia przewiduje się w związku z dyrektywą.

Zgodnie z decyzją koordynatorów komisji LIBE w dniach 9 i 10 października 2012 r. komisja 
zorganizuje coroczne międzyparlamentarne posiedzenie komisji z udziałem parlamentów 
narodowych w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości poświęcone pakietowi 
dotyczącemu reformy w zakresie ochrony danych. Jeszcze w tym roku zostaną przedstawione 
dalsze szczegółowe dokumenty robocze dotyczące rozporządzenia i dyrektywy. Trwa również 
debata nad oceną skutków ze strony Parlamentu. 

Prezentacja projektów sprawozdań jest obecnie planowana przed  końcem 2012 r.
Sprawozdawcy mają nadzieję, że będą gotowi do przystąpienia do negocjacji ze 
współprawodawcą i rozpoczną je w 2013 r.

4b. Obszary, w ramach których sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy stwierdzili potrzebę 
dalszej debaty i doprecyzowania pewnych elementów, obejmują m.in.:

- rolę Komisji w kwestii aktów delegowanych i aktów wykonawczych oraz w ramach 
mechanizmu zgodności;

- obecne wyłączenie z zakresu reformy przepisów dotyczących ochrony danych przez 
instytucje i organy UE;

- relację między ogólnym prawem Unii i szczegółowymi krajowymi systemami prawnymi,

- dokładny podział ról i zadań między organami ds. ochrony danych w sprawach 
transgranicznych;

- doprecyzowanie profilowania włącznie z interwencją ze strony człowieka oraz z prawem 
do informacji na temat zasad automatycznego przetwarzania danych, zgodnie z tym czego 
domagał się Parlament;

- pojęcia „słusznego interesu”, „interesu publicznego” i „bezpieczeństwa publicznego”;

- wzajemne powiązania między oboma instrumentami prawnymi, w szczególności w 
przypadkach dostępu organów ścigania do danych osobowych przechowywanych przez 
podmioty prywatne;

- wnioski o dostęp do danych osobowych przechowywanych w Unii przez organy władz 
publicznych państw trzecich lub nakazy ich udostępnienia, zwłaszcza w przypadkach gdy 
administrator danych ma w niej swoją siedzibę;

- silniejsze zachęty do ochrony danych już w fazie projektowania oraz ochrony danych jako 
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opcji domyślnej.


