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Konieczność całościowego podejścia

Obowiązująca decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych1 nie zapewnia całościowych ram dla ochrony danych przez organy ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, ponieważ dotyczy jedynie przypadków 
transgranicznych, a nie reguluje kwestii przepisów prawnych w zakresie ochrony danych 
istniejących równolegle w różnych instrumentach unijnych.

Celem Parlamentu było uzyskanie jednego całościowego instrumentu w zakresie ochrony 
danych obejmującego wszystkie te różnorodne kwestie i obszary. Pomimo odmiennego 
wskazania na początku procesu przygotowywania projektu, Komisja nie zaproponowała 
jednego instrumentu, lecz dwa, zgodnie z którymi obszar prawa karnego zostałby objęty 
proponowaną dyrektywą. Sama dyrektywa, gdyby została przyjęta, wniosłaby kilka 
usprawnień, takich jak rozszerzenie jej zakresu obowiązywania na sytuacje o charakterze 
czysto wewnętrznym. W chwili obecnej istnieje szereg różnorodnych instrumentów unijnych 
dotyczących ochrony danych w obszarze ich przetwarzania przez policję i wymiar 
sprawiedliwości w sprawach karnych. Obecna „schizofreniczna” sytuacja, w której krajowe 
organy ścigania muszą przystosować poziom ochrony danych do sytuacji, z którą mają do 
czynienia (przypadki transgraniczne, wewnętrzne, Europol, Eurojust, konwencja z Prüm), nie 
jest możliwa do utrzymania w spójnym otoczeniu prawnym, biorąc pod uwagę również to, że 
ochrona danych jest podstawowym prawem człowieka (art. 8 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej). Chociaż zastosowanie karty jest ograniczone do wdrażania prawa unijnego 
(art. 51 karty), Trybunał Sprawiedliwości w przeszłości prezentował szerokie rozumienie tego 
terminu w innych obszarach. Jednocześnie art. 2 TUE nie stanowi o takim ograniczeniu 
(zastosowanie prawa unijnego), co oznacza, że państwa członkowskie muszą respektować 
prawa podstawowe. Pod tym względem, na dłuższą metę zastosowanie dwóch różnych pojęć 
tego samego prawa podstawowego przez te same organy krajowe w sytuacjach wewnętrznych 
i transgranicznych byłoby prawnie wątpliwe.

Oczywiste jest, że lepszym rozwiązaniem byłoby rozporządzenie, zważywszy, że poziom 
harmonizacji w drodze dyrektywy ma zawsze niższą rangę i mógłby prowadzić do 
nieregularnej transpozycji bez wprowadzania wspólnej horyzontalnej praktyki w państwach 
członkowskich (jak miało to miejsce w przypadku dyrektywy 95/46/WE). Oprócz formy 
również treść dyrektywy może nie osiągnąć tego samego poziomu ochrony co proponowane 
rozporządzenie. W tej kwestii EIOD stwierdził między innymi, że rozszerzenie jedynie 
zakresu zastosowania ma wartość dodaną, jeśli dyrektywa znacząco zwiększa poziom 
ochrony danych w tym obszarze, a tak nie jest. W porównaniu do proponowanego 
rozporządzenia, w proponowanej dyrektywie wiele jest przepisów słabych i niemających 
oczywistego uzasadnienia2. Deklarowany cel reformy nie został w pełni osiągnięty i nadal 
brakuje jej całościowego charakteru3. EIOD zachęca prawodawców do zagwarantowania, że 
obydwa instrumenty zawierają te same istotne postanowienia i wejdą w życie w tym samym 
                                               
1 Dz.U. L 350 z 30.12.2008, s. 60.
2 Opinia EIOD w sprawie pakietu dotyczącego reform w zakresie ochrony danych ze stycznia 2012 r. pkt 19.
3 Zob. komunikat Komisji z dnia 4 listopada 2010 r. pt. „Całościowe podejście do kwestii ochrony danych 
osobowych w Unii Europejskiej” (COM(2010)609, rezolucja PE z dnia 6 lipca 2011 r. konkluzje Rady z 3071. 
posiedzenia Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 24 i 25 lutego 2011 r., opinia 
EIOD z dnia 14 stycznia 2011 r. itp.
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dniu1. Także Grupa Robocza Art. 29 w opinii dotyczącej reformy ochrony danych2

wielokrotnie odnosiła się do tej kwestii i wyrażała obawy dotyczące projektu Komisji. Stąd 
też sprawozdawca, przy wsparciu kontrsprawozdawców, nalegał będzie na przyjęcie 
całościowego podejścia do obydwu instrumentów i wyraża chęć jego obrony, jeśli to 
konieczne, w tym również koordynacji harmonogramów obydwu projektów.

Unikanie nierealistycznego i niewykonalnego podziału obszarów 

Rozdział tych dwóch instrumentów rodzi uzasadnione pytania dotyczące praktycznej 
możliwości ich zastosowania w sytuacji współpracy pomiędzy organami ścigania a sektorem 
prywatnym lub innymi podmiotami publicznymi. Dwa różne instrumenty (przyjęte w różnych 
terminach), posiadające różne zbiory zasad z praktycznego punktu widzenia nie osiągnęłyby 
celu pewności prawa i równości wobec prawa. W związku z tym kwestią dyskusyjną 
pozostaje to, czy dyrektywa w proponowanej formie, pomimo ujęcia w niej również sytuacji 
czysto wewnętrznych, zapewniłaby w pełni całościowe podejście3. Czasami przypadek 
wewnętrzny może stać się przypadkiem transgranicznym i/lub wymagającym współpracy 
podmiotów prywatnych. Wszystkie zebrane dane są potencjalnymi danymi będącymi w 
obiegu w obrębie Unii. Dobrą ilustracją rozpowszechniania danych „skażonych” jest sprawa 
Marper, którą rozpoznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, gdzie problem 
przechowywania próbek DNA w jednym z państw członkowskich staje się, w związku z 
decyzją w sprawie konwencji z Prüm, problemem wszystkich państw członkowskich. Widać 
to również w planowanym utworzeniu i roli organów nadzorczych, gdzie w dyrektywie jest 
mowa bezpośrednio o proponowanym rozporządzeniu, w tym roli Europejskiej Rady Ochrony 
Danych4. 

Ponadto kwestia unijnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych nie jest objęta 
zakresem proponowanej dyrektywy (art. 2), pomimo ich wzrastającej wagi w zakresie dostępu 
do danych w sektorze sądowym i egzekwowania prawa. Jednocześnie Komisja proponuje 
dokonać oceny określonych aktów w obszarze współpracy policyjnej i wymiarów 
sprawiedliwości trzy lata po wejściu w życie przedmiotowej dyrektywy, co w rzeczywistości 
oznacza okres wynoszący kilka lat (1–2 lata prac prawodawczych i 3 lata transpozycji, a po 
trzech latach Komisja rozpocznie ocenę tych aktów). W praktyce oznacza to, że ten sam 
poziom standardów w całej UE nie będzie istniał przez najbliższe +/- 6 lat, a taki okres nie 
jest akceptowalny.

Kwestie do rozwiązania

Kilka szczegółowych kwestii wymaga wyjaśnienia, w tym między innymi:

                                               
1 Opinia EIOD w sprawie pakietu dotyczącego reform w zakresie ochrony danych ze stycznia 2012 r. pkt 37.
2 Opinia 01/2012 Gruby Roboczej Art. 29 o projektach reformy ochrony danych z dnia 23 marca 2012 r.
3 W tym względzie punkt 12 preambuły proponowanej dyrektywy zawiera następującą abstrakcyjną deklarację: 
„Aby zagwarantować jednakowy poziom ochrony osób fizycznych poprzez prawnie egzekwowalne prawa 
obowiązujące na terytorium całej Unii oraz zapobiec różnicom utrudniającym wymianę danych osobowych 
między właściwymi organami, dyrektywa powinna przewidywać zharmonizowane przepisy dotyczące ochrony i 
swobodnego przepływu danych w obszarze współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i 
współpracy policyjnej”.
4 Zob. punkty 52 i 59 preambuły.
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- Każdy wyjątek od zasady należy odpowiednio uzasadnić, gdyż ochrona danych stanowi 
prawo podstawowe. Dane podlegają ochronie we wszystkich okolicznościach, do których 
zastosowanie mają w pełni postanowienia art. 52 karty dopuszczające ograniczenia. 
Ograniczenia takie muszą stanowić wyjątek od zasady ogólnej i nie mogą stać się zasadą 
same w sobie. Ogólne i szerokie wyjątki nie są możliwe do przyjęcia;

- Jasna definicja zasad ochrony danych, takich jak elementy dotyczące przechowywania 
danych, przejrzystości, aktualizacji, zapewnienia danych prawidłowych, właściwych i 
niewykraczających poza zakres odpowiadający celowi, dla którego są przetwarzane; ponadto 
brak również przepisów stanowiących o obowiązku wykazania zgodności przez 
administratorów danych; 

- Brak mechanizmu oceny w odniesieniu do właściwej oceny konieczności i 
proporcjonalności. Pytanie to jest niezbędne do oceny, czy przetwarzanie określonych danych 
jest w ogóle konieczne i spełnia swój cel. Konieczność takich ocen została ostatnio 
podkreślona w ramach debat dotyczących programu śledzenia środków finansowych 
należących do terrorystów i danych PNR. Ocena taka zapobiegłaby ponadto stworzeniu 
swoistego społeczeństwa „orwellowskiego”, gdzie ostatecznie wszystkie dane będą 
przetwarzane i analizowane. Zbieranie danych musi być niezbędne, aby uzasadnić dany cel 
przy uwzględnieniu, że cel ten nie może zostać osiągnięty innymi środkami, a istota sfery 
prywatnej osoby fizycznej jest zachowana. Proporcjonalność związana jest również z kwestią 
ponownego wykorzystania danych do celów innych niż te, dla których pierwotnie były one 
zgodnie z prawem przetwarzane w celu zapobiegania ogólnemu tworzeniu profili populacji1;

- Brak jasnej definicji profilowania. Ewentualna taka definicja powinna odpowiadać zaleceniu
Rady Europy2. Profilowanie w egzekwowaniu prawa musi być regulowane prawem, które 
ustanawia środki zabezpieczenia słusznego interesu osób, których dane te dotyczą, w 
szczególności poprzez umożliwienie im przedstawienia ich punktu widzenia. Wszelkie 
negatywne konsekwencje muszą być oceniane poprzez działania prowadzone przez 
człowieka. Jednocześnie profilowanie nie powinno stać się areną walki całkowicie 
niewinnych ludzi bez uzasadnionego powodu osobistego – nie powinno prowadzić do tak 
zwanego powszechnego Rasterfahndung;

- Proponowany system przekazywania danych osobowych do państw trzecich jest słaby i nie 
posiada wszystkich niezbędnych zabezpieczeń zapewniających ochronę praw osób, których 
dane będą przekazywane. System ten zapewnia ochronę na poziomie niższym niż 
proponowane rozporządzenie. Przykładowo dyrektywa pozwala na przekazanie danych 
organowi państwa trzeciego lub międzynarodowej organizacji, które nie są właściwe w 
zakresie egzekwowania prawa. Ponadto jeśli przekazanie takie oparte jest na ocenie 
dokonywanej przez administratora danych (art. 35 ust. 1 lit. b), dyrektywa dopuszcza 
                                               
1 Stąd też punkt 19 preambuły wzywający do ponownego ich wykorzystania w szerokim zakresie należy 
rozumieć w ścisłym związku z punktem 20 preambuły wzywającym do ograniczenia celów i proporcjonalności.

2 Zalecenie CM/Rec(2010)13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie ochrony osób w 
związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych w kontekście profilowania, 23 listopada 2010 r.



DT\915164PL.doc 5/5 PE497.804v01-00

PL

przekazanie danych o charakterze masowym i hurtowym;

- Umocowanie organów ds. ochrony danych w zakresie monitorowania i zapewniania 
zgodności z zasadami ochrony danych nie jest należycie określone. W porównaniu z 
proponowanym rozporządzeniem, kompetencje organów ds. ochrony danych nie zostały jasno 
sformułowane. Nie jest jasne, czy organy ds. ochrony danych mogłyby mieć dostęp do 
pomieszczeń administratora danych, jak zapisano w rozporządzeniu. Ponadto sankcje i środki 
egzekwowania zdają się być mniej szczegółowe.

Wnioski

Sprawozdawca popiera pomysł uwzględnienia czysto krajowego przetwarzania danych, 
ponieważ wypełniłoby to lukę w obecnych przepisach unijnych i zapewniłoby spójny i 
koherentny mechanizm w takich przypadkach. Tak więc proponowana dyrektywa musi 
pozwolić na osiągnięcie poziomu ochrony wymaganego przez Traktaty, decyzję ramową 
2008/977/WSiSW, dyrektywę 95/46/WE oraz zalecenie Rady Europy nr R (87)15.

Sprawozdawca jest zdania, że kwestią najistotniejszą dla zapewnienia spójności i pewności 
prawa jest uznanie dyrektywy i rozporządzenia za pakiet pod względem harmonogramu i 
końcowego przyjęcia.

Sprawozdawca przedstawi poprawki w celu podniesienia standardów ochrony do poziomu 
podobnego, jak w przypadku rozporządzenia.


