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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0569/2012, którą złożył B.O. (Niemcy) w sprawie posiadania przez 
duże firmy z branży IT dostępu do komputerów i telefonów obywateli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z posiadaniem przez duże firmy 
z branży IT, takie jak Google, Apple itp., dostępu do komputerów i telefonów obywateli. 
Składający petycję przedstawia jako przykład rozwiązanie przez firmę Google problemu 
bezpieczeństwa w systemie Android. Użytkownicy sytemu Android nie byli świadomi tej 
interwencji. Chociaż wspomniana interwencja przez firmę była sama w sobie przydatna, 
składający petycję twierdzi, że oznacza ona również, iż firmy – i potencjalnie organizacje 
przestępcze – mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników. Składający petycję 
wyraża zdziwienie, że hakerzy są dotkliwie karani za takie praktyki, natomiast dużym firmom 
udaje się uniknąć odpowiedzialności. Składający petycję zwraca uwagę, że na mocy 
dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych każdy obywatel UE ma prawo do ochrony w zakresie przetwarzania jego/jej 
danych osobowych. Składający petycję wzywa do ustanowienia przepisów UE mających na 
celu zakaz tworzenia tak zwanych „backdoorów” (furtek, czyli luk w zabezpieczeniach 
systemu) lub przynajmniej umożliwienie wykorzystywania ich z zastrzeżeniem uzyskania 
zgody użytkownika. Uważa on również, że należy ustanowić niezależny organ nadzorujący 
przestrzeganie tych przepisów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.
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Składający petycję wnioskuje o zmianę prawodawstwa unijnego w celu zapewnienia lepszej 
ochrony komputerów i telefonów komórkowych oraz uniemożliwiania lub kontroli dostępu 
stron trzecich do tego rodzaju sprzętu. Składający petycję zauważa, że przypadki 
nieuprawnionego dostępu są w Unii powszechne, choć wątpi w ich legalność.
Nieuprawniony dostęp do komputerów i telefonów komórkowych osób fizycznych może 
stanowić naruszenie podstawowych praw do ochrony własności, poszanowania życia 
prywatnego i rodzinnego, domu i komunikacji oraz ochrony danych osobowych, 
gwarantowanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i uregulowanych 
w dorobku prawnym UE i prawie krajowym. Przypadki, w których dostęp tego rodzaju jest 
dozwolony, są ściśle określone przez prawo.
O tym, czy próba uzyskania dostępu do systemu informacyjnego lub urządzenia ma charakter 
przestępczy, decyduje charakter danej sprawy i okoliczności. W przypadku uznania 
określonych działań za przestępstwo zastosowanie ma krajowe prawo karne, natomiast 
właściwe krajowe organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie popełnienia 
przestępstwa.
Petycja dotyczy dorobku prawnego UE z zakresu ochrony danych, prywatności i łączności 
elektronicznej, ochrony konsumentów i cyberprzestępczości.

* Unijny dorobek prawny:

Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej
Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE dotyczy przetwarzania 
danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej w celu zapewnienia swobodnego 
przepływu takich danych oraz urządzeń i usług łączności elektronicznej we Wspólnocie. 
Określono w niej jasne zasady dotyczące uzyskiwania dostępu do danych osobowych 
przechowywanych na urządzeniach oraz wyjaśniono, że użytkownik musi wyrazić zgodę na 
dostęp do tych danych. Mający zastosowanie przepis dyrektywy o prywatności i łączności 
elektronicznej brzmi następująco: „Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie 
informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu 
końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem że dany 
abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu 
jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania”.

Dyrektywa o ochronie danych
W dyrektywie o ochronie danych 95/46/WE określono, że wszelkie czynności w zakresie 
przetwarzania: muszą być rzetelne i legalne, ich cel musi być określony, jednoznaczny 
i legalny, a przetwarzane dane muszą być prawidłowe, stosowne, dokładne i nie mogą być 
nadmierne w stosunku do celów, dla których zostały zgromadzone, i muszą być aktualne oraz 
nie należy ich przetwarzać dłużej, niż jest to konieczne (art. 6). W art. 7 określono, kiedy 
przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem. Ma to miejsce m.in. w przypadku, 
gdy „osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę” oraz gdy 
„przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie 
publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych 
lub osobie trzeciej, przed którą ujawnia się dane z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie 
podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, 
której dane dotyczą”. Osobom, których dane dotyczą, na mocy dyrektywy 95/46/WE 
przysługują liczne prawa, a w konsekwencji także na mocy praw krajowych przyjętych 
w ramach wdrażania tej dyrektywy. Obejmują one w szczególności prawo do uzyskania od 



CM\931949PL.doc 3/6 PE508.098v01-00

PL

administratora danych sprostowania, usunięcia lub zablokowania danych, których 
przetwarzanie jest niezgodne z przepisami niniejszej dyrektywy [art. 12 lit. b)]. Ponadto 
zgodnie z art. 14 lit. b) osoba, której dane dotyczą, ma prawo do „sprzeciwu, na wniosek i bez 
opłaty, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, dla potrzeb bezpośredniego 
obrotu, lub prawo bycia poinformowanym przed ujawnieniem danych osobowych po raz 
pierwszy osobom trzecim lub ich wykorzystaniem w ich imieniu dla potrzeb bezpośredniego 
obrotu, jak również prawo wyraźnego powoływania się na prawo sprzeciwu, bez opłat, wobec 
ujawniania lub wykorzystywania danych”. Zgodnie z art. 28 dyrektywy 95/46/WE państwa 
członkowskie zapewnią, że jeden lub więcej organów władzy publicznej będzie 
odpowiedzialnych za kontrolę stosowania na jego terytorium przepisów przyjętych przez 
państwa członkowskie na mocy tej dyrektywy. W Niemczech takim organem jest 
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Federalny Rzecznik ds. 
Ochrony Danych i Wolności Informacji), do którego można wnosić skargi dotyczące 
legalności przetwarzania danych. 

Prawo zobowiązań i prawa konsumentów
Zgodnie z dyrektywą w sprawie umów zawieranych na odległość 97/7/WE oraz dyrektywą 
o nieuczciwych praktykach handlowych 2005/29/WE przedsiębiorcy są zobowiązani do 
udzielania informacji na temat głównych cech oferowanych przez nich towarów i usług. 
W nowej dyrektywie w sprawie praw konsumentów 2011/83/UE, będącej obecnie w trakcie 
wdrażania do prawa krajowego przez państwa członkowskie i która będzie obowiązywać od 
dnia 13 czerwca 2014 r., wprowadzono obowiązek podawania informacji o funkcjonalności 
i interoperacyjności treści cyfrowych. Wszelkie aktualizacje lub modyfikacje produktu 
cyfrowego dostarczane konsumentowi, takie jak oprogramowanie, powinny podlegać takim 
samym zasadom i normom w zakresie podawanych konsumentom informacji jak produkt 
główny, chyba że konsument zgodzi się na nieotrzymywanie powiadomień o cechach 
aktualizacji poprzez zaakceptowanie aktualizacji automatycznych. 
Wszelkie standardowe warunki umowy dostawcy, które nakładają na konsumenta obowiązek 
zaakceptowania aktualizacji lub uzależniają możliwość korzystania z produktu od akceptacji 
przyszłych aktualizacji należy ocenić w świetle dyrektywy 93/13/EWG w sprawie 
nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Na mocy tej dyrektywy zakazuje się 
używania przez firmy w umowach standardowych warunków, które powodują znaczącą 
nierównowagę między prawami a obowiązkami poszczególnych stron umowy na niekorzyść 
konsumenta. Na przykład warunki umowy, zgodnie z którymi wymaga się od konsumenta 
zaakceptowania aktualizacji oprogramowania w celu zwalczania wykrytych zagrożeń 
bezpieczeństwa trudno uznać za działanie na szkodę konsumenta. Jednak w przypadku gdy 
automatyczna aktualizacja szkodzi konsumentowi, np. ograniczając funkcjonalności lub 
powodując niekompatybilność produktu ze sprzętem konsumenta, warunek umowy dostawcy, 
zgodnie z którym wymaga się od konsumenta akceptacji automatycznych aktualizacji, można 
uznać za nieuczciwe działanie zgodnie z dyrektywą 93/13/EWG.
Powyższe przepisy prawa unijnego włączono w zakres prawa krajowego państw 
członkowskich, a właściwe organy i sądy mają obowiązek ich stosowania w odpowiednich 
przypadkach. W odniesieniu do problemów o charakterze transgranicznym w rozporządzeniu 
(WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) 
zachęca się krajowe organy egzekwowania prawa do utworzenia ogólnounijnej sieci organów 
egzekwowania prawa (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta) i określono ramy 
i warunki pozwalające im na wykrywanie, badanie i powstrzymywanie nieuczciwych praktyk 
transgranicznych. Konsumenci, którzy padli ofiarą nieuczciwych praktyk, mogą zgłosić swoją 
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sprawę do krajowych organów egzekwowania prawa. W Niemczech członkiem sieci 
współpracy w zakresie ochrony konsumenta jest Federalne Biuro ds. Ochrony Konsumentów 
i Bezpieczeństwa Żywności (BVL); adres: Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL), Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; strona 
internetowa: www.bvl.bund.de
Konsumenci mogą również korzystać z sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, które 
pomagają konsumentom, których prawa zostały naruszone w związku z transakcjami 
transgranicznymi, w uzyskiwaniu odpowiednich informacji, a także wspierają konsumentów 
w kontaktach z danym podmiotem gospodarczym. Adres Europejskiego Centrum 
Konsumenckiego w Niemczech to: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, 
Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; strona internetowa: http://www.eu-
verbraucher.de/de/startseite/).

* Bieżące i przyszłe inicjatywy i wnioski Komisji:

Reforma ochrony danych
Wniosek Komisji dotyczący reformy ochrony danych1 ma na celu ulepszenie przepisów 
dotyczących zgody konsumentów, która powinna nie tylko być dobrowolna, konkretna 
i świadoma, lecz także udzielana w sposób wyraźny. Reforma ochrony danych ma zapewnić 
zwiększenie możliwości organów ochrony danych w zakresie prowadzenia dochodzeń 
i nakładania sankcji, tak aby w całej Unii Europejskiej nielegalne przetwarzanie danych 
osobowych było odpowiednio sankcjonowane.
Wniosek jest w chwili obecnej na etapie analizy przez współprawodawców (Parlament 
Europejski i Radę Unii Europejskiej).

Prawo zobowiązań i prawa konsumentów 
Nowa dyrektywa w sprawie praw konsumentów, która będzie obowiązywać od czerwca 
2014 r., wzmocni prawa konsumentów w zakresie kupowania przez Internet oraz dostarczania 
treści cyfrowych. W szczególności spowoduje ulepszenie przepisów dotyczących informacji 
udzielanych konsumentom poprzez wprowadzenie wyraźnego wymogu podawania przez 
przedsiębiorców informacji o funkcjonalności i interoperacyjności treści cyfrowych. Ponadto 
w niedawno przyjętym (maj 2012 r.) Europejskim programie na rzecz konsumentów Komisja 
ogłosiła, że do 2014 r. zamierza opracować dla organów egzekwowania prawa państw 
członkowskich wytyczne z zakresu stosowania wymogów udzielania konsumentom 
informacji w obszarze cyfrowym.

Strategia w zakresie chmury obliczeniowej
Komunikat „Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie” przyjęty dnia 
27 września 2012 r. odnosi się do niektórych aspektów ochrony danych w stopniu, w jakim 
mają one związek z usługami w chmurach obliczeniowych. W komunikacie w szczególności 
podkreślono, że wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony danych 
stwarza możliwość lepszego dostosowania prawodawstwa do modelów świadczenia usług 
w chmurze obliczeniowej. Ponadto w komunikacie stwierdzono, że gdy wnioskowane 
rozporządzenie zostanie przyjęte, Komisja skorzysta z określonego w nim nowego 
mechanizmu, aby zapewnić, w ścisłej współpracy z krajowymi organami ochrony danych, 

                                               
1 Pakiet reform w sprawie ochrony danych z dnia 25 stycznia 2012 r., http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-
protection/news/120125_en.htm.
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wszelkie niezbędne dodatkowe wytyczne dotyczące stosowania europejskich przepisów 
dotyczących ochrony danych w odniesieniu do usług w chmurze obliczeniowej. 
W komunikacie podkreślono również potrzebę opracowania wytycznych dotyczących 
stosowania istniejącej dyrektywy unijnej w sprawie ochrony danych w przypadku usług 
w chmurze obliczeniowej (np. określenie i rozróżnienie praw ochrony danych i obowiązków 
administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane wobec dostawców usług 
w chmurze obliczeniowej lub określenie prawa obowiązującego w przypadku, gdy siedziba 
dostawcy usług w chmurze obliczeniowej może być trudna do ustalenia).

Dyrektywa w sprawie cyberprzestępczości oraz strategia Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego
Zagrożenia dla bezpieczeństwa cybernetycznego, przypadkowe lub celowe, stanowią spore 
wyzwanie dla naszej gospodarki i społeczeństwa. 
Aby zmierzyć się z tym problemem w sposób całościowy i zintegrowany, dnia 7 lutego 
2013 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa wspólnie przyjęli wspólną strategię Unii Europejskiej w zakresie 
bezpieczeństwa cybernetycznego1. W strategii przedstawiono wizję i działania polityczne 
mające na celu zagwarantowanie bezpiecznego i odpornego środowiska cyfrowego przy 
jednoczesnym poszanowaniu i propagowaniu praw podstawowych (w tym prawa do 
prywatności i ochrony danych) i głównych wartości UE zarówno w Unii, jak i poza nią. 
Kluczowym działaniem w ramach strategii jest wniosek dotyczący wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii w celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wniosek2 ma na celu zapewnienie tego, aby: państwa 
członkowskie zagwarantowały minimalny poziom krajowych zdolności; państwa 
członkowskie współpracowały na poziomie UE, dzieląc się informacjami i stosując, w razie 
potrzeby, skoordynowane działania; podmioty sektora prywatnego świadczyły kluczowe 
usługi, a administratorzy publiczni wdrażali odpowiednie środki zarządzania ryzykiem oraz 
zgłaszali właściwym organom krajowym przypadki poważnych naruszeń.

Dyrektywa w sprawie ataków na systemy informatyczne
Celem przedstawienia projektu dyrektywy dotyczącej ataków na systemy informatyczne jest 
w szczególności wzmocnienie walki z atakami na systemy informatyczne na wielką skalę 
poprzez zbliżenie prawa w zakresie przestępstw i stosowanych sankcji. Projekt dyrektywy 
opiera się na istniejącej decyzji ramowej w sprawie ataków na systemy informatyczne 
(2005/222/JHA). Podtrzymano w nim bieżące przepisy zawarte w decyzji ramowej –
penalizację nielegalnego dostępu, nielegalnej ingerencji w system i nielegalnej ingerencji 
w dane – i uwzględniono nowe przestępstwa, takie jak nielegalne przechwytywanie 
i wykorzystywanie narzędzi w celu przeprowadzania ataków na wielką skalę. We wniosku 
uwzględniono również zaostrzenie sankcji karnych za przestępstwa, rozszerzono okoliczności 
obciążające o wykorzystywanie narzędzi pozwalających na przeprowadzanie ataków na 
wielką skalę oraz kradzież tożsamości w celu przeprowadzenia cyberataków. We wniosku 
uwzględniono również zaostrzenie sankcji w przypadku okoliczności obciążających. 
Obejmuje on także przepisy mające na celu poprawę współpracy transgranicznej między 
organami egzekwowania prawa i opracowanie efektywnych systemów monitorowania 
i gromadzenia danych. Projekt dyrektywy stanowił przedmiot porozumienia politycznego 

                                               
1 JOIN(2013) 1 final.
2 COM(2013) 48 final.
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Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego i oczekuje na ostateczne przyjęcie.

Wniosek
Zdaniem Komisji Europejskiej składającego petycję należy powiadomić, że obowiązują już 
określone przepisy służące zapewnianiu ochrony danych osobowych. Ponadto dzięki kilku 
wnioskom Komisji przepisy te są obecnie ulepszane i harmonizowane. 
W szczególności niedawno przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie ochrony danych 
umożliwi zadbanie o to, aby firmy naruszające prawa osób fizycznych i na przykład 
bezprawnie korzystające z ich urządzeń podlegały – poza sankcjami karnymi – surowym 
grzywnom nakładanym przez organy ochrony danych.


