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22.3.2021 B9-0211/1

Poprawka 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. stwierdza, że po dwóch latach od 
rozpoczęcia stosowania RODO 
rozporządzenie to odniosło ogólny sukces, 
i podziela opinię Komisji, że na obecnym 
etapie nie ma konieczności jego 
aktualizacji ani przeglądu;

2. zwraca uwagę na ocenę Komisji, 
według której po dwóch latach od 
rozpoczęcia stosowania RODO 
rozporządzenie to odniosło ogólny sukces; 
wskazuje jednak problemy i 
niedociągnięcia zidentyfikowane przez 
zainteresowane strony i potwierdzone 
przez Komisję; w związku z tym nie 
podziela opinii Komisji, że na obecnym 
etapie nie ma konieczności jego 
aktualizacji ani przeglądu i apeluje o pilny, 
ukierunkowany przegląd mający na celu 
zaradzenie stwierdzonym problemom i 
niedociągnięciom;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Poprawka 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 2a. podkreśla, że chociaż RODO – w 
niektórych obszarach – staje się 
czynnikiem sprzyjającym 
konkurencyjności UE, nie ułatwiło 
wykonywania nowych praw osób 
fizycznych, jak pierwotnie przewidywano, 
i udaremnia nasze wysiłki w globalnej 
rywalizacji o przyszłe technologie 
strategiczne o wysokiej wartości dodanej 
dla społeczeństwa, gdyż niepotrzebnie 
ogranicza przedsiębiorstwa w 
wykorzystywaniu dostępnych danych; w 
związku z tym zwraca się do EROD o 
wyjaśnienie prawa, aby umożliwić rozwój 
tych nowych technologii;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Poprawka 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. przyznaje, że do czasu następnej 
oceny Komisji należy nadal koncentrować 
się na poprawie sposobów wdrażania i 
działań mających na celu wzmocnienie 
stosowania RODO;

3. przyznaje, że do czasu następnej 
oceny Komisji należy nadal koncentrować 
się na poprawie sposobów wdrażania i 
działań mających na celu wzmocnienie 
stosowania RODO; wzywa w międzyczasie 
Komisję, aby zbadała skutki RODO dla 
innowacyjnych i powstających technologii 
opracowywanych w Europie, w tym 
wszelkie nieumyślne przeszkody, jakie 
rozporządzenie mogło stworzyć dla 
rozwoju technologii takich jak 
blockchain, sztuczna inteligencja czy 
internet rzeczy; wzywa także Komisję, aby 
usunęła wszelkie niedociągnięcia 
legislacyjne i przedstawiła plany bardziej 
kompleksowego przeglądu prawa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Poprawka 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. przypomina, że od rozpoczęcia 
stosowania RODO „zgoda” oznacza każde 
dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne okazanie woli osoby, której 
dane dotyczą; podkreśla, że ma to również 
zastosowanie do dyrektywy o e-
prywatności; zauważa, że wdrożenie 
ważnej zgody wciąż jest naruszane przez 
stosowanie tzw. dark patterns 
(zwodniczych interfejsów, które nakłaniają 
użytkowników do określonego 
zachowania), śledzenie w celach 
handlowych oraz stosowanie innych 
nieetycznych praktyk; zauważa z 
niepokojem, że osoby fizyczne często 
poddawane są presji finansowej 
polegającej na udzieleniu zgody w zamian 
za zniżki lub inne oferty handlowe, bądź 
też są zmuszane do wyrażenia zgody za 
sprawą wiązanych przepisów 
warunkujących dostęp do usługi, co jest 
sprzeczne z art. 7 RODO; przypomina o 
zharmonizowanych przepisach 
Europejskiej Rady Ochrony Danych 
(EROD) dotyczących tego, co stanowi 
ważną zgodę, zastępujących poszczególne 
interpretacje przez wiele krajowych 
organów ochrony danych i 
zapobiegających fragmentacji na 
jednolitym rynku cyfrowym; przypomina 
również wytyczne EROD i Komisji 

6. przypomina, że od rozpoczęcia 
stosowania RODO „zgoda” oznacza każde 
dobrowolne, konkretne, świadome i 
jednoznaczne okazanie woli osoby, której 
dane dotyczą; podkreśla, że ma to również 
zastosowanie do dyrektywy o e-
prywatności; zauważa, że wdrożenie 
ważnej zgody wciąż jest naruszane przez 
stosowanie tzw. dark patterns 
(zwodniczych interfejsów, które nakłaniają 
użytkowników do określonego 
zachowania), śledzenie w celach 
handlowych oraz stosowanie innych 
nieetycznych praktyk; zauważa z 
niepokojem, że osoby fizyczne często 
poddawane są presji finansowej 
polegającej na udzieleniu zgody w zamian 
za zniżki lub inne oferty handlowe, bądź 
też są zmuszane do wyrażenia zgody za 
sprawą wiązanych przepisów 
warunkujących dostęp do usługi, co jest 
sprzeczne z art. 7 RODO; zwraca uwagę 
na potrzebę ponownego rozważenia 
koncepcji świadomej zgody w celu 
znalezienia wykonalnego rozwiązania dla 
powstających technologii, takich jak 
sztuczna inteligencja, z jej wzajemnie 
powiązanymi i autonomicznymi 
elementami, w szczególności w przypadku 
scenariuszy, w których dane są 
przetwarzane do jednego lub kilku 
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określające, że w przypadkach, w których 
osoba, której dane dotyczą, początkowo 
wyraziła zgodę, ale dane osobowe są dalej 
przetwarzane w innym celu niż cel, na 
który osoba ta wyraziła zgodę, początkowo 
wyrażona zgoda nie może uzasadniać 
dalszego przetwarzania, ponieważ zgodę 
należy wyrazić świadomie i w konkretnym 
celu, aby była ważna; odnotowuje 
opracowywane wytyczne EROD dotyczące 
przetwarzania danych osobowych do celów 
badań naukowych, które to wytyczne 
zapewnią jasność co do znaczenia motywu 
50 RODO;

konkretnych celów, takich jak łączność o 
wysokiej częstotliwości między wieloma 
podmiotami, łączność maszyna-maszyna 
(M2M) lub komunikacja pojazd-pojazd 
(V2X), gdzie uzyskanie ważnej zgody może 
w inny sposób okazać się niemożliwe; 
przypomina o zharmonizowanych 
przepisach Europejskiej Rady Ochrony 
Danych (EROD) dotyczących tego, co 
stanowi ważną zgodę, zastępujących 
poszczególne interpretacje przez wiele 
krajowych organów ochrony danych i 
zapobiegających fragmentacji na 
jednolitym rynku cyfrowym; przypomina 
również wytyczne EROD i Komisji 
określające, że w przypadkach, w których 
osoba, której dane dotyczą, początkowo 
wyraziła zgodę, ale dane osobowe są dalej 
przetwarzane w innym celu niż cel, na 
który osoba ta wyraziła zgodę, początkowo 
wyrażona zgoda nie może uzasadniać 
dalszego przetwarzania, ponieważ zgodę 
należy wyrazić świadomie i w konkretnym 
celu, aby była ważna; odnotowuje 
opracowywane wytyczne EROD dotyczące 
przetwarzania danych osobowych do celów 
badań naukowych, które to wytyczne 
zapewnią jasność co do znaczenia motywu 
50 RODO; wzywa EROD do opracowania 
wytycznych służących przyjaznemu dla 
użytkownika i przejrzystemu procesowi 
uzyskiwania pozwoleń w celu 
zmniejszenia liczby interakcji między 
usługodawcami a użytkownikami 
końcowymi („zmęczenie plikami cookie”) 
przy jednoczesnym zachowaniu 
równowagi między ochroną osób, których 
dane dotyczą, a bezpiecznym 
przetwarzaniem danych komunikacyjnych 
w oparciu o przetwarzanie danych 
pseudonimicznych;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/5

Poprawka 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie mechanizmu 
kompleksowej współpracy dla zapewnienia 
pewności prawa i zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego zarówno dla 
przedsiębiorstw, jak i dla obywateli; 
wyraża jednak głębokie zaniepokojenie 
funkcjonowaniem tego mechanizmu, 
zwłaszcza w odniesieniu do roli organów 
ochrony danych w Irlandii i 
Luksemburgu; zauważa, że te organy 
ochrony danych są odpowiedzialne za 
rozpatrywanie wielu spraw, ponieważ 
wiele przedsiębiorstw technologicznych 
zarejestrowało swoją siedzibę w UE w 
Irlandii lub Luksemburgu; jest 
szczególnie zaniepokojony tym, że 
irlandzki organ ochrony danych 
zazwyczaj zamyka większość spraw bez 
nakładania sankcji oraz że sprawy 
przekazane Irlandii w 2018 r. nie 
osiągnęły nawet etapu projektu decyzji 
zgodnie z art. 60 ust. 3 RODO; apeluje do 
tych organów ochrony danych o 
przyspieszenie trwających dochodzeń w 
ważnych sprawach, aby pokazać 
obywatelom UE, że ochrona danych jest 
prawem egzekwowalnym w UE; zwraca 
uwagę, że powodzenie systemu 
kompleksowej obsługi zależy od czasu i 
wysiłku, jakie organy ochrony danych 
mogą przeznaczyć na rozpatrywanie 

20. podkreśla znaczenie mechanizmu 
kompleksowej współpracy dla zapewnienia 
pewności prawa i zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego zarówno dla 
przedsiębiorstw, jak i dla obywateli; 
apeluje do organów ochrony danych o 
przyspieszenie trwających dochodzeń w 
ważnych sprawach, aby pokazać 
obywatelom UE, że ochrona danych jest 
prawem egzekwowalnym w UE; zwraca 
uwagę, że powodzenie systemu 
kompleksowej obsługi zależy od czasu i 
wysiłku, jakie organy ochrony danych 
mogą przeznaczyć na rozpatrywanie 
poszczególnych spraw transgranicznych i 
współpracę w tych sprawach w ramach 
EROD, oraz że brak zasobów ma 
bezpośredni wpływ na to, w jakim zakresie 
system ten może właściwie funkcjonować;
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poszczególnych spraw transgranicznych i 
współpracę w tych sprawach w ramach 
EROD, oraz że brak woli politycznej i 
zasobów ma bezpośredni wpływ na to, w 
jakim zakresie system ten może właściwie 
funkcjonować;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Poprawka 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. wzywa EROD do zharmonizowania 
wdrażania wymogów ochrony danych w 
praktyce poprzez opracowanie 
wytycznych, w tym konieczności oceny 
ryzyka związanego z przekazywaniem 
informacji o przetwarzaniu osobom, 
których dane dotyczą (art. 12-14), 
wykonywania praw osób, których dane 
dotyczą (art. 15-18 i art. 20-21) oraz 
wdrażania zasady rozliczalności; wzywa 
EROD do wydania wytycznych 
klasyfikujących różne uzasadnione 
przypadki użycia profilowania według 
zagrożeń dla praw i wolności osób, których 
dane dotyczą, wraz z zaleceniami 
dotyczącymi odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, a także z 
jasnym opisem niezgodnych z prawem 
przypadków użycia; zachęca EROD do 
przeglądu opinii 05/2014 Grupy Roboczej 
Art. 29 w sprawie technik anonimizacji 
oraz do ustalenia wykazu jednoznacznych 
kryteriów w celu zapewnienia 
anonimizacji; zachęca EROD do 
sprecyzowania pojęcia przetwarzania 
danych do celów związanych z zasobami 
ludzkimi; przyjmuje do wiadomości 
wniosek EROD, że należy utrzymać 
potrzebę oceny ryzyka związanego z 
przetwarzaniem danych, jak określono w 
RODO, ponieważ ryzyko dla osób, których 

26. wzywa EROD do zharmonizowania 
wdrażania wymogów ochrony danych w 
praktyce poprzez opracowanie 
wytycznych, w tym konieczności oceny 
ryzyka związanego z przekazywaniem 
informacji o przetwarzaniu osobom, 
których dane dotyczą (art. 12-14), 
wykonywania praw osób, których dane 
dotyczą (art. 15-18 i art. 20-21) oraz 
wdrażania zasady rozliczalności; wzywa 
EROD do wydania wytycznych 
klasyfikujących różne uzasadnione 
przypadki użycia profilowania według 
zagrożeń dla praw i wolności osób, których 
dane dotyczą, wraz z zaleceniami 
dotyczącymi odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, a także z 
jasnym opisem niezgodnych z prawem 
przypadków użycia; zachęca EROD do 
przeglądu opinii 05/2014 Grupy Roboczej 
Art. 29 w sprawie technik anonimizacji 
oraz do ustalenia wykazu jednoznacznych 
kryteriów w celu zapewnienia 
anonimizacji; zachęca EROD do 
sprecyzowania pojęcia przetwarzania 
danych do celów związanych z zasobami 
ludzkimi; przyjmuje do wiadomości 
wniosek EROD, że należy utrzymać 
potrzebę oceny ryzyka związanego z 
przetwarzaniem danych, jak określono w 
RODO, ponieważ ryzyko dla osób, których 
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dane dotyczą, nie jest powiązane z 
wielkością administratorów danych; 
apeluje o lepsze wykorzystanie 
mechanizmu, za pomocą którego Komisja 
może zwracać się do EROD o poradę w 
kwestiach objętych RODO;

dane dotyczą, nie jest powiązane z 
wielkością administratorów danych; 
apeluje o lepsze wykorzystanie 
mechanizmu, za pomocą którego Komisja 
może zwracać się do EROD o poradę w 
kwestiach objętych RODO; wzywa do 
uzupełnienia EROD radą 
zainteresowanych stron pochodzących z 
organizacji naukowych, przemysłowych, 
konsumenckich i innych organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego, a także ze 
związków wyznaniowych;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Poprawka 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 26a. wzywa EROD do krytycznej oceny 
własnej roli i wpływu jej wytycznych na 
przemysł i całą gospodarkę opartą na 
danych poprzez określenie obszarów, w 
których jej interpretacja wykracza poza 
treść RODO i wolę prawodawcy; zachęca 
EROD, aby działała również jako 
usługodawca, który umożliwia innowacje 
w całej Europie;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Poprawka 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 26b. zauważa, że RODO nie obejmuje 
konkretnych problemów sektorowych, co 
doprowadziło do sytuacji, w której 
konkretne stosowanie RODO w 
niektórych sektorach pozostaje niejasne; 
wzywa EROD do przedstawienia 
jednoznacznych wytycznych sektorowych 
w takich obszarach jak opieka zdrowotna i 
usługi finansowe; zwraca uwagę, że 
stosowanie kodeksów postępowania 
mogłoby również pomóc w rozwiązaniu 
problemu niepewności prawa;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Poprawka 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. zauważa, że pandemia COVID-19 
uwypukliła potrzebę jasnych wytycznych 
ze strony organu ochrony danych i EROD 
w sprawie właściwego wdrażania RODO w 
polityce zdrowia publicznego; przypomina 
w związku z tym wytyczne nr 3/2020 w 
sprawie przetwarzania danych dotyczących 
zdrowia do celów badań naukowych w 
kontekście pandemii COVID-19 oraz 
wytyczne nr 4/2020 w sprawie 
wykorzystywania danych dotyczących 
lokalizacji i narzędzi ustalania kontaktów 
zakaźnych w kontekście pandemii COVID-
19; wzywa Komisję do zapewnienia pełnej 
zgodności z RODO przy tworzeniu 
wspólnej europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących zdrowia;

27. zauważa, że pandemia COVID-19 
uwypukliła potrzebę jasnych wytycznych 
ze strony organu ochrony danych i EROD 
w sprawie właściwego wdrażania RODO w 
polityce zdrowia publicznego; przypomina 
w związku z tym wytyczne nr 3/2020 w 
sprawie przetwarzania danych dotyczących 
zdrowia do celów badań naukowych w 
kontekście pandemii COVID-19 oraz 
wytyczne nr 4/2020 w sprawie 
wykorzystywania danych dotyczących 
lokalizacji i narzędzi ustalania kontaktów 
zakaźnych w kontekście pandemii COVID-
19; podkreśla, że przedsiębiorstwa 
nastawione na zysk prowadzą również 
ważne badania naukowe; apeluje w 
związku z tym o szeroką wykładnię 
przepisów dotyczących „badań 
naukowych”, a także o spójne podejście 
do wykorzystywania wrażliwych danych 
osobowych;
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Poprawka 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
w imieniu grupy PPE

Projekt rezolucji B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdanie Komisji z oceny wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych po 
dwóch latach jego stosowania

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 27a. podkreśla znaczenie wtórnego 
wykorzystania danych w opiece 
zdrowotnej w czasie epidemii COVID-19 i 
apeluje w związku z tym o szerszą 
interpretację zgody, która dopuściłaby cele 
inne niż pierwotnie przewidziano; 
podkreśla ponadto, że większa 
harmonizacja w dziedzinie przetwarzania 
danych osobowych ma kluczowe 
znaczenie dla celów badawczych; wzywa 
Komisję do opracowania zbioru zasad 
odnoszących się do danych dotyczących 
zdrowia, aby zrównoważyć ochronę 
danych osobowych i umożliwić 
europejskim przestrzeniom danych 
szkolenie sztucznej inteligencji, badania w 
dziedzinie zdrowia i poprawę świadczeń 
zdrowotnych dla obywateli; 

Or. en


