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1. Instytucjonalne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych

Jak zaznaczono w dokumencie roboczym 2, w niniejszym dokumencie roboczym poruszane 
są instytucjonalne aspekty przewidywanego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
Sprawozdawca chciałby uzgodnić stanowisko w kwestii omówionych poniżej 
instytucjonalnych podstaw projektu sprawozdania.

2. Zgodność i egzekwowanie przepisów

Chociaż podstawowe zasady ochrony danych nadal obowiązują i wymagają wzmocnienia,
brak ich egzekwowania napędza przedmiotową reformę. W rozporządzeniu zostaną 
zapewnione jednolite ramy robocze dla wszystkich organów ds. ochrony danych. Aby organy 
ds. ochrony danych mogły funkcjonować, istotne jest zapewnienie im odpowiednich zasobów. 

Przewidywany mechanizm współpracy i zgodności pomiędzy krajowymi organami ds. 
ochrony danych stanowi ważny krok w kierunku spójnego stosowania przepisów o ochronie 
danych w całej UE. Nadal jednak wiele kwestii pozostaje do wyjaśnienia. Uzasadnione 
wydaje się ustanowienie tzw. punktu kompleksowej obsługi dla obu stron – administratorów 
danych i podmiotów danych. W każdym razie istnieje konieczność rozwoju prostego 
mechanizmu rzeczywiście sprawdzającego się w praktyce, obejmującego wyraźne bodźce i 
zobowiązania do współpracy dla organów ds. ochrony danych. Ponadto rola Komisji w 
mechanizmie zgodności powinna zapewniać poszanowanie niezależności organów ds. 
ochrony danych. Ocena wykonalności obowiązku przestrzegania decyzji Europejskiej Rady 
Ochrony Danych przez organy ds. ochrony danych jest obecnie przedmiotem wniosku 
skierowanego do Wydziału Prawnego PE.

3. Ochrona danych w instytucjach i agencjach UE

Zastosowanie nowych przepisów o ochronie danych do instytucji i agencji UE, a także 
zapewnienie zgodności z innymi instrumentami prawnymi, takimi jak proponowana 
dyrektywa w sprawie ochrony danych w celu egzekwowania prawa oraz dyrektywa o 
prywatności i łączności elektronicznej, to przedmiot ciągłych obaw, ponieważ w obecnym 
projekcie nie porusza się w wystarczającym stopniu tych kwestii. Istnieje wstępne 
porozumienie z kontrsprawozdawcami dotyczące uwzględnienia instytucji UE w nowym 
rozporządzeniu, przykładowo poprzez wymóg dostosowania rozporządzenia (WE) 
nr 45/20011, tak aby było ono w pełni zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, 
zanim to drugie będzie stosowane. 

W każdym razie istnieje konieczność przeprowadzenia bardziej horyzontalnej debaty 
(odnoszącej się zarówno do rozporządzenia, jak i do dyrektywy) na temat sposobu 
rozwiązania problemu istniejących obecnie różnorodnych przepisów o ochronie danych dla 
różnych agencji UE.

4. Związek egzekwowania prawa z ochroną danych 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.01.2001, s. 1–22).
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Związek pomiędzy ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych a dyrektywą w sprawie 
ochrony danych w dziedzinie egzekwowania prawa również należy określić w sposób 
horyzontalny w podejściu pakietowym. Będzie to szczególnie istotne w przypadkach dostępu 
organów ścigania do danych osobowych przechowywanych przez podmioty prywatne. 
Możliwe, że podstawowe zasady będą musiały zostać uregulowane w dyrektywie lub być 
może w innych unijnych instrumentach prawa karnego, dotyczących m.in. współpracy 
policyjnej/wymiarów sprawiedliwości lub praw proceduralnych w postępowaniu karnym. W 
rozporządzeniu o ochronie danych konieczne jednak będzie wprowadzenie jasnych przepisów 
zapewniających możliwość przekazania przez przedsiębiorstwa danych do organów ścigania 
tylko wówczas, gdy działanie to ma podstawę w prawie, rzetelnym procesie i gwarancjach 
sądowych oraz jest w pełni zgodne z art. 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. 

W tym kontekście otwartą kwestią pozostaje zakres materialny istniejących przepisów o 
ochronie danych. Niektóre państwa członkowskie stosują obecnie obowiązującą dyrektywę 
95/46/WE w sytuacjach o charakterze wewnętrznym do spraw związanych z egzekwowaniem 
prawa (np. Austria), niektóre stosują ją częściowo (np. Belgia), a inne w ogóle. W związku z 
tym istnieje wyraźna potrzeba harmonizacji w celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony 
obywatelom w oparciu o odpowiednią świadomość przysługujących im praw.

5. Przetwarzanie danych osobowych przez organy publiczne

Można przewidzieć dla państw członkowskich niewielkie pole manewru w zakresie 
przyjmowania określonych przepisów o ochronie danych w niektórych sektorach 
publicznych, o ile zostanie utrzymany spójny i prosty zestaw przepisów obowiązujący w całej 
Unii. Sprawozdawca i kontrsprawozdawcy są gotowi na to przystać, jeśli cele i zasady 
przedmiotowego rozporządzenia będą jasno wyrażone i nie będą podważane przez przepisy 
krajowe. Powyższa kwestia jest również przedmiotem bieżącego wniosku do Wydziału 
Prawnego PE. 

Istotne jest unikanie różnorodnych przepisów krajowych, czemu ma właśnie zapobiec taki 
instrument, jakim jest rozporządzenie. W przypadku gdy kompetencje państw członkowskich 
obejmują ograniczanie praw podmiotów danych, zakres tych kompetencji powinien zostać 
odpowiednio zawężony.

6. Uprawnienia przekazane i wykonawcze Komisji

Wizja Komisji dotycząca rozporządzenia w sprawie interesu publicznego zyskała szerokie 
poparcie, lecz z debat przeprowadzonych w Parlamencie jasno wynika, że brak jest poparcia 
dla sposobu osiągnięcia tego celu poprzez nadmierne wykorzystanie aktów delegowanych i 
wykonawczych. Sprawozdawca i kontrsprawozdawcy zgadzają się co do konieczności 
ograniczenia ich do niezbędnego minimum. Z drugiej strony prawodawca powinien usunąć 
określone akty delegowane i wykonawcze tylko wówczas, gdy istnieje wyraźne alternatywne 
rozwiązanie dla stosowania uprawnień przekazanych i wykonawczych. 

Zbliżająca się ocena aktów delegowanych i wykonawczych z Radą i Komisją powinna 
opierać się na trzech kategoriach: a) wyłącznie techniczne wdrożenie, np. formularze 
zgłoszeniowe itp. – takie akty powinny pozostać w proponowanym brzmieniu; b) znaczne 
przekazanie uprawnień, lecz niezbędne do zaktualizowania rozporządzenia zgodnie ze 
zmianami technicznymi i biznesowymi, takimi jak kategorie danych wrażliwych, modele 
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biznesowe itp. – takie akty powinny pozostać, lecz wymagają bardzo jasnych wytycznych, w 
których prawodawca wprowadzi kryteria i ograniczenia; i c) istotne przekazanie uprawnień 
sięgające sedna przepisów, np. zdefiniowanie „słusznych interesów” – takie akty należy 
usunąć i zastąpić przez określone sformułowanie w rozporządzeniu.


