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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Cyfryzacja gospodarki postępuje 
coraz szybciej. Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) nie stanowią już 
osobnego sektora, lecz leżą u podłoża 
wszystkich nowoczesnych, innowacyjnych 
systemów gospodarczych i społeczeństw. 
Dane elektroniczne są rdzeniem tych 
systemów i mogą przynieść wielkie 
korzyści, jeżeli podda się je analizie lub 
połączy z usługami i produktami.

(1) Cyfryzacja gospodarki postępuje 
coraz szybciej. Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) nie stanowią już 
osobnego sektora, lecz leżą u podłoża 
wszystkich nowoczesnych, innowacyjnych 
systemów gospodarczych i społeczeństw. 
Dane elektroniczne są rdzeniem tych 
systemów i mogą przynieść wielkie 
korzyści, jeżeli podda się je analizie lub 
połączy, w bezpiecznych warunkach, 
z usługami i produktami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(3) Zgodnie z Traktatem 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
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swoboda przedsiębiorczości i swoboda 
świadczenia usług mają zastosowanie do 
usług przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych. Świadczenie takich 
usług jest jednak utrudnione, a czasem 
nawet niemożliwe ze względu na pewne 
wymogi krajowe dotyczące lokalizacji 
danych na określonym terytorium.

swoboda przedsiębiorczości i swoboda 
świadczenia usług mają zastosowanie do 
usług przetwarzania danych, w tym 
przenoszenia danych. Świadczenie takich 
usług jest jednak utrudnione, a czasem 
nawet niemożliwe ze względu na pewne 
wymogi krajowe, regionalne lub lokalne 
dotyczące lokalizacji danych na 
określonym terytorium.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Takie przeszkody dla swobodnego 
świadczenia usług przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania danych oraz 
dla swobody przedsiębiorczości 
dostawców usług przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania danych 
wynikają z wymogów w przepisach 
krajowych państw członkowskich, zgodnie 
z którymi dane muszą być zlokalizowane 
na określonym obszarze geograficznym lub 
określonym terytorium, aby móc je 
przechowywać lub przetwarzać. Podobny 
skutek wywołują inne przepisy lub 
praktyki administracyjne, w których 
nakłada się określone wymogi utrudniające 
przechowywanie lub innego rodzaju 
przetwarzanie danych poza określonym 
obszarem geograficznym lub określonym 
terytorium w obrębie Unii, takie jak 
wymogi stosowania rozwiązań 
technologicznych, które zostały 
certyfikowane lub zatwierdzone w danym 
państwie członkowskim. Brak pewności 
prawa co do zakresu uzasadnionych 
i nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych w dalszym stopniu 
ogranicza ilość opcji dostępnych dla 
uczestników rynku i podmiotów sektora 
publicznego przy wyborze miejsca 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych.

(4) Takie przeszkody dla swobodnego 
świadczenia usług przetwarzania danych 
oraz dla swobody przedsiębiorczości 
dostawców usług przetwarzania danych 
wynikają z wymogów w przepisach 
krajowych państw członkowskich, zgodnie 
z którymi dane muszą być zlokalizowane 
na określonym obszarze geograficznym lub 
określonym terytorium, aby móc je 
przetwarzać. Podobny skutek wywołują 
inne przepisy lub praktyki administracyjne, 
w których nakłada się określone wymogi 
utrudniające przetwarzanie danych poza 
określonym obszarem geograficznym lub 
określonym terytorium w obrębie Unii, 
takie jak wymogi stosowania rozwiązań 
technologicznych, które zostały 
certyfikowane lub zatwierdzone w danym 
państwie członkowskim. Brak pewności 
prawa co do zakresu uzasadnionych 
i nieuzasadnionych wymogów dotyczących 
lokalizacji danych w dalszym stopniu 
ogranicza ilość opcji dostępnych dla 
uczestników rynku i podmiotów sektora 
publicznego przy wyborze miejsca 
przetwarzania danych. Niniejsze 
rozporządzenie w żaden sposób nie 
ogranicza swobody przedsiębiorstw do 
regulowania umową miejsca lokalizacji 
danych. Celem niniejszego rozporządzenia 
jest jedynie zwiększenie liczby możliwości 
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w tym zakresie przez zagwarantowanie, że 
ustalona lokalizacja może znajdować się w 
dowolnym miejscu w Unii.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Połączenie tych przeszkód 
spowodowało brak konkurencji między 
europejskimi dostawcami usług w 
chmurze, różne problemy z uzależnieniem 
od jednego dostawcy („vendor lock-in”) 
oraz poważny brak mobilności danych. 
Podobnie polityka dotycząca lokalizacji 
danych znacznie ograniczyła zdolność 
przedsiębiorstw badawczo-rozwojowych 
do ułatwiania współpracy między firmami, 
uczelniami oraz innymi organizacjami 
badawczymi i pobudzania ich własnej 
innowacyjności.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Swobodny przepływ danych w Unii 
odegra ważną rolę w osiąganiu wzrostu i 
innowacji opartych na danych. Podobnie 
jak przedsiębiorstwa i konsumenci, 
również organy i podmioty sektora 
publicznego w państwach członkowskich 
mogą skorzystać na większej swobodzie 
wyboru dostawców usług opartych na 
danych, bardziej konkurencyjnych cenach 
i większej skuteczności świadczenia usług 
obywatelom. Zważywszy na to, że organy i 
podmioty publiczne obsługują dużą ilość 
danych, jest kwestią najwyższej wagi, aby 
dawały one przykład i korzystały z usług 
przetwarzania danych oraz, korzystając z 
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takich usług, powstrzymywały się od 
wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń 
w lokalizowaniu danych. W związku z tym 
organy i podmioty publiczne również 
powinny zostać objęte niniejszym 
rozporządzeniem, w tym – z zastrzeżeniem 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE1a – w kontekście 
zamówień publicznych. Jednocześnie 
niniejsze rozporządzenie nie nakłada na 
podmioty publiczne jakiegokolwiek 
obowiązku outsourcingu przetwarzania 
danych.
_____________
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE Tekst 
mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 94 z 
28.3.2014, s. 65).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć wpływu na ramy prawne 
w zakresie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych, w szczególności na 
rozporządzenie (UE) 2016/67930, 
dyrektywę (UE) 2016/68031 i dyrektywę 
2002/58/WE32.

(9) Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno mieć wpływu na ramy prawne 
w zakresie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych ani na poszanowanie życia 
prywatnego oraz ochronę danych 
osobowych w łączności elektronicznej, 
w szczególności na rozporządzenie (UE) 
2016/67930, dyrektywę (UE) 2016/68031 
i dyrektywę 2002/58/WE32.

__________________ __________________
30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

30 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
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o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

o ochronie danych) (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 89).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylająca decyzję ramową 
Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 
z 4.5.2016, s. 89).

32 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

32 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
s. 37).

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/679 państwa członkowskie nie mogą 
ograniczać ani zakazywać swobodnego 
przepływu danych osobowych w Unii 
z powodów odnoszących się do ochrony 
osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. 
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się tę samą zasadę swobodnego przepływu 
w Unii w odniesieniu do danych 
nieosobowych, z wyjątkiem sytuacji, 
w których ograniczenie lub zakaz byłyby 
uzasadnione ze względów bezpieczeństwa.

(10) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 
2016/679 państwa członkowskie nie mogą 
ograniczać ani zakazywać swobodnego 
przepływu danych osobowych w Unii 
z powodów odnoszących się do ochrony 
osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych. 
W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 
się tę samą zasadę swobodnego przepływu 
w Unii w odniesieniu do danych 
nieosobowych, z wyjątkiem sytuacji, 
w których ograniczenie lub zakaz byłyby 
uzasadnione ze względów bezpieczeństwa 
publicznego. Rozporządzenie (UE) 
2016/679 oraz niniejsze rozporządzenie 
stanowią spójny zbiór przepisów 
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dotyczących swobodnego przepływu 
różnych rodzajów danych. Jeżeli zbiory 
danych zawierają zarówno dane osobowe, 
jak i nieosobowe, rozporządzenie (UE) 
2016/679 powinno być stosowane do 
części zbioru złożonej z danych 
osobowych, a niniejsze rozporządzenie 
powinno być stosowane do części zbioru 
złożonej z danych nieosobowych. Jeżeli w 
mieszanym zestawie danych dane 
nieosobowe i osobowe są nierozerwalnie 
powiązane, niniejsze rozporządzenie 
powinno być stosowane bez uszczerbku 
dla przepisów rozporządzenia (UE) 
2016/679. Jeżeli postęp technologiczny, na 
przykład w postaci sztucznej inteligencji, 
uczenia maszynowego, internetu rzeczy 
czy analizy dużych zbiorów danych, 
umożliwi przekształcanie 
zanonimizowanych danych w dane 
osobowe, dane te traktuje się jako dane 
osobowe i stosuje się odpowiednio 
rozporządzenie (UE) 2016/679. Ponadto 
niniejsze rozporządzenie nie nakłada 
obowiązku oddzielnego przechowywania 
różnych rodzajów danych ani obowiązku 
rozdzielania mieszanych zbiorów danych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wymogi dotyczące lokalizacji 
danych stanowią niewątpliwą przeszkodę 
dla swobodnego świadczenia usług 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych w obrębie Unii oraz 
dla rozwoju rynku wewnętrznego. Powinny 
one zatem zostać zasadniczo zakazane, 
chyba że są uzasadnione względami 
bezpieczeństwa publicznego w rozumieniu 
prawa Unii, w szczególności art. 52 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, i zgodne z zasadą 
proporcjonalności, zapisaną w art. 5 

(12) Wymogi dotyczące lokalizacji 
danych stanowią niewątpliwą przeszkodę 
dla swobodnego świadczenia usług 
przetwarzania danych w obrębie Unii oraz 
dla rozwoju rynku wewnętrznego. Powinny 
one zatem zostać zasadniczo zakazane, 
chyba że są uzasadnione nadrzędnymi 
względami bezpieczeństwa publicznego 
w rozumieniu prawa Unii, w szczególności 
art. 52 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, i zgodne z zasadą 
proporcjonalności zapisaną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. W celu 
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Traktatu o Unii Europejskiej. W celu 
wprowadzenia w życie zasady swobodnego 
przepływu danych nieosobowych przez 
granice, zapewnienia szybkiego zniesienia 
istniejących wymogów dotyczących 
lokalizacji danych oraz umożliwienia, do 
celów operacyjnych, przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania danych 
w wielu lokalizacjach na terytorium UE, 
a także w związku z tym, że w niniejszym 
rozporządzeniu określono środki służące 
zapewnieniu dostępności danych do celów 
kontroli regulacyjnej, państwa 
członkowskie nie powinny mieć 
możliwości powoływania się 
w uzasadnieniach na względy inne niż 
bezpieczeństwo publiczne.

wprowadzenia w życie zasady swobodnego 
przepływu danych nieosobowych przez 
granice, zapewnienia szybkiego zniesienia 
istniejących wymogów dotyczących 
lokalizacji danych oraz umożliwienia, do 
celów operacyjnych, przetwarzania danych 
w wielu lokalizacjach na terytorium UE, 
a także w związku z tym, że w niniejszym 
rozporządzeniu określono środki służące 
zapewnieniu dostępności danych do celów 
kontroli regulacyjnej, państwa 
członkowskie nie powinny mieć 
możliwości powoływania się 
w uzasadnieniach na względy inne niż 
bezpieczeństwo publiczne.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Pojęcie „bezpieczeństwa 
publicznego” w rozumieniu art. 52 TFUE 
i zgodnie z wykładnią Trybunału 
Sprawiedliwości obejmuje zarówno 
bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i 
zewnętrzne danego państwa 
członkowskiego. Zakłada ono istnienie 
rzeczywistego i wystarczająco poważnego 
zagrożenia dla jednego z podstawowych 
interesów społecznych, takiego jak 
zagrożenie dla funkcjonowania instytucji i 
podstawowych usług publicznych oraz 
życia ludności, a także ryzyko poważnego 
zakłócenia stosunków zagranicznych lub 
pokojowego współistnienia narodów bądź 
zagrożenie interesów wojskowych. Pojęcie 
„nadrzędnych względów bezpieczeństwa 
publicznego” zakłada istnienie zagrożenia 
dla bezpieczeństwa, które jest szczególnie 
poważne. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności wymogi w zakresie 
lokalizacji danych, które w wyjątkowych 
przypadkach uzasadnione są nadrzędnymi 
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względami bezpieczeństwa publicznego, 
powinny być adekwatne do zamierzonego 
celu i nie wykraczać poza to, co jest 
niezbędne do jego realizacji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Aby zapewnić skuteczne stosowanie 
zasady swobodnego przepływu danych 
nieosobowych przez granice oraz zapobiec 
pojawianiu się nowych przeszkód dla 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny powiadamiać Komisję o każdym 
projekcie aktu, który zawiera nowe lub 
zmienia obowiązujące wymogi dotyczące 
lokalizacji danych. Powiadomienia te 
powinny być przekazywane i oceniane 
zgodnie z procedurą określoną 
w dyrektywie (UE) 2015/153533.

(13) Aby zapewnić skuteczne stosowanie 
zasady swobodnego przepływu danych 
nieosobowych przez granice oraz zapobiec 
pojawianiu się nowych przeszkód dla 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego, państwa członkowskie 
powinny bezzwłocznie przekazywać 
Komisji każdy projekt aktu, który zawiera 
nowe lub zmienia obowiązujące wymogi 
dotyczące lokalizacji danych. Projekty 
aktów powinny być przekazywane 
i oceniane zgodnie z dyrektywą (UE) 
2015/153533.

__________________ __________________
33 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

33 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 9 września 
2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących usług 
społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 
241 z 17.9.2015, s. 1).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ponadto, w celu wyeliminowania 
możliwych istniejących przeszkód, 
w okresie przejściowym trwającym 12 
miesięcy państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu istniejących krajowych 

(14) Ponadto, w celu wyeliminowania 
możliwych istniejących przeszkód, 
w okresie przejściowym trwającym 12 
miesięcy państwa członkowskie powinny 
dokonać przeglądu istniejących krajowych 
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wymogów dotyczących lokalizacji danych 
i powiadomić Komisję o wszelkich 
wymogach w tym zakresie uznanych przez 
nie za zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem, przekazując również 
uzasadnienie. Powiadomienia te powinny 
umożliwić Komisji ocenę zgodności 
wszelkich utrzymanych w mocy wymogów 
dotyczących lokalizacji danych.

wymogów dotyczących lokalizacji danych 
i przekazać Komisji wszelkie wymogi 
w tym zakresie, które uznają za zgodne z 
niniejszym rozporządzeniem, wraz z 
uzasadnieniem. Powiadomienia te 
powinny umożliwić Komisji ocenę 
zgodności wszelkich utrzymanych w mocy 
wymogów dotyczących lokalizacji danych 
oraz, w stosownych przypadkach, 
przyjmowanie decyzji, w których zwraca 
się do państw członkowskich o zmianę lub 
uchylenie takich wymogów dotyczących 
lokalizacji danych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu zapewnienia, by wymogi 
dotyczące lokalizacji danych obowiązujące 
w państwach członkowskich były 
przejrzyste dla osób fizycznych 
i prawnych, takich jak dostawcy 
i użytkownicy usług przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania danych, 
państwa członkowskie powinny 
publikować informacje o takich środkach 
na stronie centralnego internetowego 
punktu informacyjnego, jednego na kraj, 
i regularnie je aktualizować. W celu 
należytego informowania osób fizycznych 
i prawnych o wymogach dotyczących 
lokalizacji danych na całym terytorium 
Unii państwa członkowskie powinny 
przekazać Komisji informację o adresach 
takich punktów internetowych. Komisja 
powinna opublikować tę informację na 
swojej stronie internetowej.

(15) W celu zapewnienia, by wymogi 
dotyczące lokalizacji danych obowiązujące 
w państwach członkowskich były 
przejrzyste dla osób fizycznych 
i prawnych, takich jak dostawcy 
i użytkownicy usług przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania danych, 
państwa członkowskie powinny 
publikować szczegółowe informacje o tych 
wymogach na stronie centralnego 
internetowego punktu informacyjnego lub 
dostarczać je do internetowego punktu 
informacyjnego na szczeblu unijnym 
ustanowionego na mocy innego aktu 
prawnego Unii [takiego jak 
rozporządzenie (UE) nr... Parlamentu 
Europejskiego i Komisji jednolity portal 
cyfrowy] Państwa członkowskie powinny 
regularnie aktualizować te informacje. 
W celu należytego informowania osób 
fizycznych i prawnych o wymogach 
dotyczących lokalizacji danych na całym 
terytorium Unii państwa członkowskie 
powinny przekazać Komisji informację 
o adresach takich punktów internetowych. 
Komisja powinna opublikować tę 
informację na swojej stronie internetowej 
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wraz ze skonsolidowanym wykazem 
wymogów dotyczących lokalizacji danych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich. Komisja powinna 
dodatkowo publikować informacje na 
temat tych wymogów w swoich oficjalnych 
językach roboczych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Wymogi dotyczące lokalizacji 
danych wynikają często z braku zaufania 
do transgranicznych usług 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych, wywodzącego się 
z założenia, że właściwe organy państw 
członkowskich nie miałyby dostępu do 
tych danych do takich celów jak inspekcje 
i audyty w ramach kontroli regulacyjnej 
lub nadzorczej. W związku z tym 
w niniejszym rozporządzeniu należy 
wyraźnie określić, że nie narusza ono 
uprawnień właściwych organów do 
żądania i uzyskiwania dostępu do danych 
zgodnie z prawem Unii lub prawem 
krajowym, oraz że właściwym organom 
nie można odmówić dostępu do danych, 
podając jako przyczynę odmowy fakt, że 
dane są przechowywane lub w inny sposób 
przetwarzane w innym państwie 
członkowskim.

(16) Wymogi dotyczące lokalizacji 
danych wynikają często z braku zaufania 
do transgranicznych usług przetwarzania 
danych, wywodzącego się z założenia, że 
właściwe organy państw członkowskich 
nie miałyby dostępu do tych danych do 
takich celów jak inspekcje i audyty 
w ramach kontroli regulacyjnej lub 
nadzorczej. W związku z tym należy 
wzmocnić bezpieczeństwo systemów 
hostingu danych we wszystkich państwach 
członkowskich, a w niniejszym 
rozporządzeniu należy wyraźnie określić, 
że nie narusza ono uprawnień właściwych 
organów do żądania i uzyskiwania dostępu 
do danych zgodnie z prawem Unii lub 
prawem krajowym, oraz że właściwym 
organom nie można odmówić dostępu do 
danych, podając jako przyczynę odmowy 
fakt, że dane są przechowywane lub w inny 
sposób przetwarzane w innym państwie 
członkowskim.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
podlegająca obowiązkom dostarczenia 

(18) Jeżeli osoba fizyczna lub prawna 
podlegająca obowiązkom dostarczenia 
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danych nie wywiąże się z nich oraz pod 
warunkiem że właściwy organ wyczerpał 
wszystkie stosowne środki w celu 
uzyskania dostępu do danych, organ ten 
powinien mieć możliwość zwrócenia się 
o pomoc do właściwych organów innych 
państw członkowskich. W takich 
przypadkach właściwe organy powinny 
korzystać ze specjalnych instrumentów 
współpracy przewidzianych w prawie Unii 
lub umowach międzynarodowych, 
w zależności od przedmiotowej kwestii, 
takich jak, w obszarze współpracy 
organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach cywilnych lub 
karnych albo w sprawach 
administracyjnych, odpowiednio: decyzja 
ramowa 2006/960/WSiSW34, dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/41/UE35, Konwencja Rady Europy 
o cyberprzestępczości36, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1206/200137, dyrektywa 
Rady 2006/112/WE38 oraz rozporządzenie 
Rady (UE) nr 904/201039. W przypadku 
braku takich specjalnych mechanizmów 
współpracy właściwe organy powinny ze 
sobą współpracować w celu umożliwienia 
dostępu do danych będących przedmiotem 
wniosku, za pośrednictwem wyznaczonych 
centralnych punktów kontaktowych, chyba 
że naruszałoby to porządek publiczny 
państwa członkowskiego, do którego 
skierowany jest wniosek o dostęp.

danych nie wywiąże się z nich, właściwy 
organ powinien mieć możliwość zwrócenia 
się o pomoc do właściwych organów 
innych państw członkowskich. W takich 
przypadkach właściwe organy powinny 
korzystać ze specjalnych instrumentów 
współpracy przewidzianych w prawie Unii 
lub umowach międzynarodowych, 
w zależności od przedmiotowej kwestii, 
takich jak, w obszarze współpracy 
organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach cywilnych lub 
karnych albo w sprawach 
administracyjnych, odpowiednio: decyzja 
ramowa 2006/960/WSiSW34, dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/41/UE35, Konwencja Rady Europy 
o cyberprzestępczości36, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1206/200137, dyrektywa 
Rady 2006/112/WE38 oraz rozporządzenie 
Rady (UE) nr 904/201039. W przypadku 
braku takich specjalnych mechanizmów 
współpracy właściwe organy powinny ze 
sobą współpracować w celu umożliwienia 
dostępu do danych będących przedmiotem 
wniosku za pośrednictwem wyznaczonych 
centralnych punktów kontaktowych.

__________________ __________________
34 Decyzja ramowa Rady 
2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 
386 z 29.12.2006, s. 89).

34 Decyzja ramowa Rady 
2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany 
informacji i danych wywiadowczych 
między organami ścigania państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 
386 z 29.12.2006, s. 89).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w sprawach karnych 
(Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 
2014 r. w sprawie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego w sprawach karnych 
(Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1).

36 Konwencja Rady Europy 36 Konwencja Rady Europy 
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o cyberprzestępczości (CETS nr 185). o cyberprzestępczości (CETS nr 185).
37 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. 
w sprawie współpracy między sądami 
państw członkowskich przy 
przeprowadzaniu dowodów w sprawach 
cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 
z 27.6.2001, s. 1).

37 Rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. 
w sprawie współpracy między sądami 
państw członkowskich przy 
przeprowadzaniu dowodów w sprawach 
cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 
z 27.6.2001, s. 1).

38 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

38 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

39 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 
z dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz 
zwalczania oszustw w dziedzinie podatku 
od wartości dodanej (Dz.U. L 268 
z 12.10.2010, s. 1).

39 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 
z dnia 7 października 2010 r. w sprawie 
współpracy administracyjnej oraz 
zwalczania oszustw w dziedzinie podatku 
od wartości dodanej (Dz.U. L 268 
z 12.10.2010, s. 1).

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Aby móc w pełni czerpać z korzyści, 
jakie płyną z konkurencji na rynku, 
użytkownicy profesjonalni powinni móc 
dokonywać świadomych wyborów i łatwo 
porównywać poszczególne elementy 
różnych oferowanych na rynku 
wewnętrznym usług przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania danych, 
w tym umowne warunki przenoszenia 
danych po rozwiązaniu umowy. W celu 
uwzględnienia potencjału innowacyjnego 
rynku oraz doświadczenia i wiedzy 
fachowej dostawców usług raz 
profesjonalnych użytkowników usług 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych, uczestnicy rynku 
powinni opracować szczegółowe 
informacje i wymagania operacyjne 
dotyczące przenoszenia danych – 
w ramach samoregulacji wspieranej 
i ułatwianej przez Komisję – w formie 

(21) Aby móc w pełni czerpać z korzyści, 
jakie płyną z konkurencji na rynku, 
użytkownicy profesjonalni powinni móc 
dokonywać świadomych wyborów i łatwo 
porównywać poszczególne elementy 
różnych oferowanych na rynku 
wewnętrznym usług przetwarzania danych, 
w tym umowne warunki przenoszenia 
danych po rozwiązaniu umowy. W celu 
uwzględnienia potencjału innowacyjnego 
rynku oraz doświadczenia i wiedzy 
fachowej dostawców usług raz 
profesjonalnych użytkowników usług 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych, uczestnicy rynku 
powinni opracować szczegółowe 
informacje i wymagania operacyjne 
dotyczące przenoszenia danych – 
w ramach samoregulacji wspieranej, 
ułatwianej i monitorowanej przez Komisję 
– w formie unijnych kodeksów 
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unijnych kodeksów postępowania, co może 
obejmować określenie wzorca warunków 
umownych. Jeżeli jednak takie kodeksy 
postępowania nie zostaną opracowane 
i skutecznie wdrożone w rozsądnym 
czasie, Komisja powinna dokonać 
przeglądu sytuacji.

postępowania, co może obejmować 
określenie wzorca warunków umownych. 
Kodeksy postępowania powinny być 
kompleksowe, wyraźnie stanowić, że 
uzależnienie od jednego dostawcy nie jest 
dopuszczalną praktyką handlową, 
zakładać stosowanie technologii 
zwiększających zaufanie oraz podlegać 
regularnym aktualizacjom, tak aby 
nadążać za rozwojem technologicznym. 
Podczas całego procesu Komisja zapewnia 
konsultacje z wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami 
oraz przedsiębiorstwami typu start-up. 
Komisja powinna przeprowadzić ocenę 
opracowania i skuteczności wdrażania 
takich kodeksów postępowania.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Komisja powinna okresowo 
dokonywać przeglądu niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
określenia, czy istnieje potrzeba 
wprowadzenia zmian w świetle postępu 
technologicznego i zmian na rynku.

(28) Komisja powinna przedłożyć 
sprawozdanie z wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności w celu 
określenia, czy istnieje potrzeba 
wprowadzenia zmian w świetle postępu 
technologicznego i zmian na rynku, takich 
jak sztuczna inteligencja, uczenie 
maszynowe, internet rzeczy i analiza 
dużych zbiorów danych. Sprawozdanie to 
powinno zawierać w szczególności ocenę 
doświadczeń nabytych przy stosowaniu 
niniejszego rozporządzenia do mieszanych 
zbiorów danych, tak aby zapewnić prężny 
rozwój innowacji, oraz ocenę stosowania 
wyjątku dotyczącego bezpieczeństwa 
publicznego. Zanim inne przepisy 
niniejszego rozporządzenia zaczną 
obowiązywać, Komisja powinna również 
opublikować wytyczne na temat tego, jak 
rozporządzenie stosuje się do mieszanych 
zbiorów danych, tak aby przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza MŚP, mogły lepiej zrozumieć 
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wzajemne powiązania między niniejszym 
rozporządzeniem a rozporządzeniem (UE) 
2016/679.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przechowywania lub 
innego rodzaju przetwarzania 
elektronicznych danych innych niż dane 
osobowe w Unii, które jest:

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do przetwarzania 
elektronicznych danych innych niż dane 
osobowe w Unii, które jest:

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku mieszanych zbiorów danych 
niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do części zbioru złożonej z danych 
nieosobowych. Jeżeli w mieszanym 
zestawie danych dane osobowe i 
nieosobowe są nierozerwalnie związane, 
niniejsze rozporządzenie stosuje się bez 
uszczerbku dla przepisów rozporządzenia 
(UE) 2016/679.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) „mieszany zbiór danych” oznacza 
zbiór danych obejmujący zarówno dane 
osobowe, jak i nieosobowe;
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Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „przechowywanie danych” oznacza 
jakiekolwiek przechowywanie danych 
w formie elektronicznej;

skreśla się

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) „przetwarzanie” oznacza operację 
lub zestaw operacji wykonywanych na 
danych lub zbiorach danych w formie 
elektronicznej w sposób zautomatyzowany 
lub niezautomatyzowany, na przykład 
gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, 
porządkowanie, przechowywanie, 
adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, 
wykorzystywanie, ujawnianie przez 
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie 
lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 
niszczenie;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) „dostawca” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną świadczącą usługi 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych;

4) „dostawca” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną świadczącą usługi 
przetwarzania danych;
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „wymóg dotyczący lokalizacji 
danych” oznacza każdy obowiązek, zakaz, 
warunek, ograniczenie lub innego rodzaju 
wymóg określony w przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych państw członkowskich, 
który narzuca lokalizację przechowywania 
lub innego rodzaju przetwarzania danych 
na terytorium danego państwa 
członkowskiego lub utrudnia 
przechowywanie lub innego rodzaju 
przetwarzanie danych w innym państwie 
członkowskim;

5) „wymóg dotyczący lokalizacji 
danych” oznacza każdy obowiązek, zakaz, 
warunek, ograniczenie lub innego rodzaju 
wymóg określony w przepisach 
ustawowych, wykonawczych lub 
administracyjnych bądź wynikający z 
praktyk administracyjnych państw 
członkowskich oraz ich emanacji, z 
uwzględnieniem przepisów i praktyk 
dotyczących zamówień publicznych, który 
narzuca wymóg przetwarzania danych na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego lub utrudnia przetwarzanie 
danych w innym państwie członkowskim;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „właściwy organ” oznacza organ 
państwa członkowskiego uprawniony do 
uzyskania dostępu do danych 
przechowywanych lub przetwarzanych 
przez osobę fizyczną lub prawną, do celów 
wykonywania swoich obowiązków 
urzędowych, jak przewidziano w prawie 
krajowym lub prawie Unii;

6) „właściwy organ” oznacza organ 
państwa członkowskiego uprawniony do 
uzyskania dostępu do danych 
przetwarzanych przez osobę fizyczną lub 
prawną, do celów wykonywania swoich 
obowiązków urzędowych, jak 
przewidziano w prawie krajowym lub 
prawie Unii;

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „użytkownik” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną korzystającą lub 
pragnącą skorzystać z usługi 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych;

7) „użytkownik” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym podmiot 
sektora publicznego, korzystającą lub 
pragnącą skorzystać z usługi przetwarzania 
danych;

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, w tym podmiot 
sektora publicznego, korzystającą lub 
pragnącą skorzystać z usługi 
przechowywania lub innego rodzaju 
przetwarzania danych do celów 
związanych z jej działalnością handlową, 
gospodarczą, rzemieślniczą, zawodową lub 
wykonywanym zadaniem.

8) „użytkownik profesjonalny” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, w tym podmiot 
sektora publicznego, korzystającą lub 
pragnącą skorzystać z usługi przetwarzania 
danych do celów związanych z jej 
działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą, zawodową lub 
wykonywanym zadaniem.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Lokalizacji danych będących 
przedmiotem przechowywania lub innego 
rodzaju przetwarzania na terytorium Unii 
nie ogranicza się do terytorium 
określonego państwa członkowskiego, 
a przechowywanie lub innego rodzaju 
przetwarzanie danych w innym państwie 
członkowskim nie może być zakazywane 
ani ograniczane, chyba że jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
publicznego.

1. Wymogi dotyczące lokalizacji 
danych są zakazane, chyba że, w drodze 
wyjątku i zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, są one uzasadnione 
nadrzędnymi względami bezpieczeństwa 
publicznego.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o każdym projekcie aktu, 
w którym wprowadza się nowe wymogi 
dotyczące lokalizacji danych lub zmiany 
w istniejących wymogach dotyczących 
lokalizacji danych, zgodnie z procedurami 
określonymi w przepisach krajowych 
wdrażających dyrektywę (UE) 2015/1535.

2. Państwa członkowskie bezzwłocznie 
informują Komisję o każdym projekcie 
aktu, w którym wprowadza się nowe 
wymogi dotyczące lokalizacji danych lub 
zmiany w istniejących wymogach 
dotyczących lokalizacji danych, zgodnie 
z procedurami określonymi w art. 5, 6 i 7 
dyrektywy (UE) 2015/1535.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie 12 miesięcy po 
rozpoczęciu stosowania niniejszego 
rozporządzenia państwa członkowskie 
zapewniają uchylenie wszelkich wymogów 
dotyczących lokalizacji danych, które nie 
są zgodne z ust. 1. Jeżeli państwo 
członkowskie uzna, że wymóg dotyczący 
lokalizacji danych jest zgodny z ust. 1 
i może w związku z tym zostać utrzymany 
w mocy, powiadamia o tym środku 
Komisję, przedkładając również 
uzasadnienie utrzymania go w mocy.

3. Do dnia [12 miesięcy po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia] r. 
państwa członkowskie zapewniają 
uchylenie wszelkich wymogów 
dotyczących lokalizacji danych, które nie 
są zgodne z ust. 1. Jeżeli do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia] r. państwo członkowskie 
uzna, że wymóg dotyczący lokalizacji 
danych jest zgodny z ust. 1 i może 
w związku z tym zostać utrzymany 
w mocy, informuje o tym środku Komisję, 
przedkładając również uzasadnienie 
utrzymania go w mocy.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 258 TFUE 
Komisja, w terminie trzech miesięcy od 
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daty otrzymania takiego powiadomienia, 
bada zgodność tego środka z ust. 1 i w 
stosownym przypadku przyjmuje decyzję, 
w której wzywa dane państwo 
członkowskie do zmiany lub uchylenia 
tego środka.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie podają 
i aktualizują informacje o wszelkich 
mających zastosowanie na ich terytorium 
wymogach dotyczących lokalizacji danych, 
udostępniając je publicznie w internecie za 
pośrednictwem centralnego punktu 
informacyjnego, jednego na kraj.

4. Państwa członkowskie podają 
i aktualizują informacje o wszelkich 
mających zastosowanie na ich terytorium 
wymogach dotyczących lokalizacji danych, 
udostępniając je publicznie w internecie za 
pośrednictwem centralnego punktu 
informacyjnego lub punktu 
informacyjnego na szczeblu Unii 
utworzonego na mocy innego aktu Unii, 
jeśli punkt ten jest dostępny.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji informację o adresie ich 
centralnego punktu informacyjnego, 
o którym mowa w ust. 4. Komisja 
publikuje na swojej stronie internetowej 
linki do stron takich punktów.

5. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji informację o adresie ich 
centralnego punktu informacyjnego, 
o którym mowa w ust. 4. Komisja 
publikuje na swojej stronie internetowej 
linki do stron takich punktów wraz ze 
skonsolidowanym wykazem wszystkich 
wymogów dotyczących lokalizacji danych, 
o których mowa w ust. 4, w tym informacji 
dotyczących tych wymogów w swoich 
oficjalnych językach roboczych, który to 
wykaz jest przez nią regularnie 
aktualizowany.
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy właściwy organ 
wyczerpał wszystkie stosowne środki 
w celu uzyskania dostępu do danych, może 
on zwrócić się z wnioskiem o pomoc do 
właściwego organu w innym państwie 
członkowskim zgodnie z procedurą 
przewidzianą w art. 7, a organ, do którego 
zwrócono się o pomoc, udziela jej zgodnie 
z procedurą przewidzianą w art. 7, chyba 
że naruszałoby to porządek publiczny 
państwa członkowskiego, do którego 
skierowano wniosek o pomoc.

2. W przypadku gdy właściwy organ 
nie uzyskał dostępu do danych po 
nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem 
usługi przetwarzania danych oraz jeśli 
brak jest specjalnych mechanizmów 
współpracy na mocy przepisów Unii lub 
porozumień międzynarodowych 
umożliwiających wymianę danych między 
właściwymi organami różnych państw 
członkowskich, wspomniany właściwy 
organ może zwrócić się z wnioskiem o 
pomoc do właściwego organu innego 
państwa członkowskiego zgodnie z 
procedurą określoną w art.7. Właściwy 
organ, do którego skierowany jest wniosek, 
udziela pomocy zgodnie z tą procedurą.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli wniosek o pomoc pociąga za 
sobą konieczność uzyskania przez organ, 
do którego wniosek ten jest skierowany, 
dostępu do jakichkolwiek pomieszczeń 
osoby fizycznej lub prawnej, w tym do 
jakichkolwiek urządzeń lub środków 
służących do przechowywania lub innego 
rodzaju przetwarzania danych, uzyskanie 
takiego dostępu musi odbywać się zgodnie 
z prawem procesowym Unii lub państwa 
członkowskiego.

3. Jeżeli wniosek o pomoc pociąga za 
sobą konieczność uzyskania przez organ, 
do którego wniosek ten jest skierowany, 
dostępu do jakichkolwiek pomieszczeń 
osoby fizycznej lub prawnej, w tym do 
jakichkolwiek urządzeń lub środków 
służących do przechowywania lub innego 
rodzaju przetwarzania danych, uzyskanie 
takiego dostępu musi odbywać się zgodnie 
z prawem Unii lub prawem procesowym 
państwa członkowskiego, w którym 
znajdują się te pomieszczenia lub 
urządzenia.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ust. 2 stosuje się wyłącznie 
w przypadku, gdy w prawie Unii lub 
umowach międzynarodowych nie 
przewidziano żadnego szczególnego 
mechanizmu współpracy do celów 
wymiany danych między właściwymi 
organami różnych państw członkowskich.

skreśla się

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera i ułatwia 
opracowywanie w ramach samoregulacji 
kodeksów postępowania na szczeblu Unii, 
w celu określenia wytycznych dotyczących 
najlepszych praktyk w zakresie ułatwiania 
zmiany dostawcy oraz w celu zapewnienia, 
aby przed zawarciem umowy 
o przechowywanie i przetwarzanie danych 
dostawcy dostarczali użytkownikom 
profesjonalnym dostatecznie 
szczegółowych, jasnych i przejrzystych 
informacji dotyczących następujących 
kwestii:

1. Aby przyczynić się do rozwoju 
konkurencyjnej gospodarki opartej na 
danych, Komisja wspiera i ułatwia 
opracowywanie w ramach samoregulacji 
kodeksów postępowania na szczeblu Unii, 
które są oparte na zasadzie przejrzystości i 
w których ustanawia się wytyczne, 
obejmujące m.in. następujące aspekty:

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) najlepsze praktyki w zakresie 
ułatwiania zmiany dostawcy i 
przenoszenia danych z wykorzystaniem 
formatów ustrukturyzowanych, 
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powszechnie używanych, 
interoperacyjnych i nadających się do 
odczytu maszynowego, w tym formatów 
opartych na otwartych standardach, gdy 
jest to wymagane przez dostawcę usług 
otrzymującego dane lub gdy zwraca się on 
z takim wnioskiem;

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) procesy, wymagania techniczne, 
ramy czasowe i opłaty, które mają 
zastosowanie w przypadku gdy użytkownik 
profesjonalny chce zmienić dostawcę na 
innego lub przenieść dane z powrotem do 
własnych systemów informatycznych, 
w tym procesy tworzenia kopii zapasowych 
danych i lokalizacja takich kopii, dostępne 
formaty i nośniki danych, wymagana 
konfiguracja systemów informatycznych 
i minimalna szerokość pasma sieciowego; 
czas wymagany przed rozpoczęciem 
procesu przenoszenia danych i okres, 
przez który dane będą nadal dostępne do 
celów ich przeniesienia; a także gwarancje 
dostępu do danych w przypadku upadłości 
dostawcy; oraz

a) minimalne wymogi informacyjne 
mające na celu zapewnienie 
użytkownikom profesjonalnym, przed 
zawarciem umowy o przechowywanie i 
przetwarzanie danych, wystarczająco 
dokładnych, jasnych i przejrzystych 
informacji na temat następujących 
kwestii: procesy, wymagania techniczne, 
ramy czasowe i opłaty, które mają 
zastosowanie w przypadku, gdy 
użytkownik profesjonalny chce zmienić 
dostawcę lub przenieść dane z powrotem 
do własnych systemów informatycznych, a 
także gwarancje dostępu do danych w 
przypadku upadłości dostawcy.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wymagania operacyjne 
obowiązujące przy zmianie dostawcy lub 
przenoszeniu danych, przedstawione 
w sposób uporządkowany, w powszechnie 
używanym formacie nadającym się do 
przetwarzania automatycznego, 
zapewniające użytkownikowi 

skreśla się
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wystarczająco dużo czasu na zmianę 
dostawcy lub przeniesienie danych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja gwarantuje, że kodeksy 
postępowania, o których mowa w ust. 1, 
opracowywane są w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi właściwymi zainteresowanymi 
stronami, w tym stowarzyszeniami małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorstwami typu start-up, 
użytkownikami i dostawcami usług w 
chmurze.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja zachęca dostawców do 
skutecznego wdrożenia kodeksów 
postępowania, o których mowa w ust. 1, 
w ciągu roku od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

2. Komisja zachęca dostawców do 
ukończenia prac nad sporządzeniem 
kodeksów postępowania, o których mowa 
w ust. 1, do... [12miesięcy od daty 
publikacji niniejszego rozporządzenia] r. 
oraz do ich skutecznego wdrożenia do... 
[24 miesięcy od daty publikacji 
niniejszego rozporządzenia] r.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Nie później niż dwa lata po 
rozpoczęciu stosowania niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje 

skreśla się
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przeglądu opracowywania i skutecznego 
wdrażania takich kodeksów postępowania, 
a także skutecznego dostarczania 
informacji przez dostawców.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Centralne punkty kontaktowe 
dostarczają użytkownikom ogólne 
informacje na temat niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności dotyczące 
opracowania kodeksów postępowania, o 
których mowa w art. 6.

Uzasadnienie

Wiedza fachowa centralnych punktów kontaktowych może służyć nie tylko jako łącznik między 
państwami członkowskimi a Komisją, lecz także jako ogniwo łączące instytucje i 
użytkowników.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż dnia [5 lat po dacie 
wymienionej w art. 10 ust. 2] r. Komisja 
dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia i przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu 
sprawozdanie zawierające główne wyniki 
tego przeglądu.

1. Nie później niż dnia [3 lata i 6 
miesięcy po dacie opublikowania 
niniejszego rozporządzenia] r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie 
z oceny wdrażania niniejszego 
rozporządzenia, zwłaszcza odnośnie do:
a) stosowania niniejszego 
rozporządzenia do mieszanych zbiorów 
danych, zwłaszcza w świetle zmian na 
rynku i rozwoju technologicznego, które 
mogą zwiększyć możliwości 
deanonimizacji danych;
b) wdrażania przez państwa 
członkowskie art. 4 ust. 1, w szczególności 
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wyjątku dotyczącego bezpieczeństwa 
publicznego; oraz
c) opracowania i skutecznego 
wdrażania kodeksów postępowania, o 
których mowa w art. 6, oraz skutecznego 
przekazywania informacji przez 
usługodawców.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia ... [6 miesięcy po dacie 
publikacji niniejszego rozporządzenia] r. 
Komisja publikuje wytyczne w sprawie 
wzajemnych powiązań niniejszego 
rozporządzenia i rozporządzenia (UE) 
2016/679 w odniesieniu do mieszanych 
zbiorów danych.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
po upływie sześciu miesięcy od jego 
opublikowania.

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
po upływie sześciu miesięcy od jego 
opublikowania.

Jednak artykuł 9 ust. 2a ma zastosowanie 
od dnia [1 dzień od wejścia 
rozporządzenia w życie] r.


