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Poprawka 11
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 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. wzywa organy ochrony danych i 
Komisję do systematycznej oceny, czy 
zasady ochrony danych są stosowane w 
praktyce w państwach trzecich, zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości;

34. wzywa organy ochrony danych i 
Komisję do systematycznej oceny, czy 
zasady ochrony danych są stosowane w 
praktyce w państwach trzecich, zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości; zwraca uwagę, że 
niektóre przedsiębiorstwa wykorzystują 
niższy poziom ochrony danych w 
niektórych państwach trzecich do celów 
szkolenia sztucznej inteligencji lub 
testowania nowych modeli biznesowych 
opartych na danych bez żadnych 
ograniczeń, aby osiągać postępy 
techniczne i ostatecznie zdobywać udziały 
w rynku w Europie;
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Poprawka 12
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 35

Projekt rezolucji Poprawka

35. wzywa Komisję do opublikowania 
bez zbędnej zwłoki przeglądu decyzji 
stwierdzających odpowiedni stopień 
ochrony przyjętych na mocy dyrektywy z 
1995 r.; podkreśla, że przy braku decyzji 
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
instrumentem najczęściej stosowanym do 
międzynarodowego przekazywania danych 
są standardowe klauzule umowne; 
zauważa, że TSUE utrzymał ważność 
decyzji 2010/87 w sprawie standardowych 
klauzul umownych7, wymagając 
jednocześnie oceny poziomu ochrony 
danych przekazywanych do państwa 
trzeciego oraz odpowiednich aspektów 
systemu prawnego tego państwa trzeciego 
w odniesieniu do dostępu organów 
publicznych do przekazywanych danych 
osobowych; wzywa Komisję do 
przyspieszenia prac nad 
unowocześnionymi standardowymi 
klauzulami umownymi dotyczącymi 
międzynarodowego przekazywania 
danych, aby zapewnić równe warunki 
działania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw na szczeblu 
międzynarodowym; z zadowoleniem 
przyjmuje opublikowanie przez Komisję 
projektu standardowych klauzul 
umownych oraz cel, jakim jest uczynienie 
ich bardziej przyjaznymi dla użytkownika 
oraz usunięcie stwierdzonych 

35. wzywa Komisję do opublikowania 
bez zbędnej zwłoki przeglądu decyzji 
stwierdzających odpowiedni stopień 
ochrony przyjętych na mocy dyrektywy z 
1995 r.; podkreśla, że przy braku decyzji 
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
instrumentem najczęściej stosowanym do 
międzynarodowego przekazywania danych 
są standardowe klauzule umowne; 
zauważa, że TSUE utrzymał ważność 
decyzji 2010/87 w sprawie standardowych 
klauzul umownych7, wymagając 
jednocześnie oceny poziomu ochrony 
danych przekazywanych do państwa 
trzeciego oraz odpowiednich aspektów 
systemu prawnego tego państwa trzeciego 
w odniesieniu do dostępu organów 
publicznych do przekazywanych danych 
osobowych; wzywa Komisję do 
przyspieszenia prac nad 
unowocześnionymi standardowymi 
klauzulami umownymi dotyczącymi 
międzynarodowego przekazywania 
danych, aby zapewnić równe warunki 
działania dla małych i średnich 
przedsiębiorstw na szczeblu 
międzynarodowym; z zadowoleniem 
przyjmuje opublikowanie przez Komisję 
projektu standardowych klauzul 
umownych oraz cel, jakim jest uczynienie 
ich bardziej przyjaznymi dla użytkownika 
oraz usunięcie stwierdzonych 
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niedociągnięć w obecnych standardach;

______________
7 Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. 
w sprawie standardowych klauzul 
umownych dotyczących przekazywania 
danych osobowych podmiotom 
przetwarzającym dane mającym siedzibę w 
państwach trzecich na mocy dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zmienionej decyzją wykonawczą 
Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 
2016 r. (Dz.U. 2016, L 344, s. 100).

niedociągnięć w obecnych standardach; 
ostrzega, że projekt wytycznych EROD nie 
jest zgodny z podejściem opartym na 
ryzyku przewidzianym w RODO ani z 
wyrokiem TSUE, oraz podkreśla, że 
wymóg szyfrowania wszystkich danych 
przed ich transferem poza UE jest 
niemożliwy do spełnienia w praktyce;
______________
7 Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. 
w sprawie standardowych klauzul 
umownych dotyczących przekazywania 
danych osobowych podmiotom 
przetwarzającym dane mającym siedzibę w 
państwach trzecich na mocy dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, zmienionej decyzją wykonawczą 
Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 
2016 r. (Dz.U. 2016, L 344, s. 100).
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Poprawka 13
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 36

Projekt rezolucji Poprawka

36. przypomina wytyczne EROD 
1/2019 w sprawie kodeksów postępowania 
i organów monitorujących na podstawie 
rozporządzenia 2016/679; uznaje, że mimo 
zapewnienia zgodności z RODO 
instrument ten nie jest obecnie w 
wystarczającym stopniu wykorzystywany 
w połączeniu z prawnie wiążącymi i 
egzekwowalnymi zobowiązaniami 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w danym państwie 
trzecim do stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń; podkreśla potencjał tego 
instrumentu w zakresie lepszego 
wspierania MŚP i zapewnienia większej 
pewności prawa w kontekście 
międzynarodowego przekazywania danych 
między różnymi sektorami;

36. przypomina, że wiążące reguły 
korporacyjne i mechanizmy certyfikacji – 
wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi 
zobowiązaniami administratora lub 
podmiotu przetwarzającego w państwie 
trzecim do stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń oraz kodeksów postępowania 
– umożliwiają również międzynarodowe 
przekazywanie danych przy jednoczesnym 
zapewnieniu zgodności z normami 
RODO; przypomina wytyczne EROD 
1/2019 w sprawie kodeksów postępowania 
i organów monitorujących na podstawie 
rozporządzenia 2016/679; uznaje, że mimo 
zapewnienia zgodności z RODO 
instrument ten nie jest obecnie w 
wystarczającym stopniu wykorzystywany 
w połączeniu z prawnie wiążącymi i 
egzekwowalnymi zobowiązaniami 
administratora lub podmiotu 
przetwarzającego w danym państwie 
trzecim do stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń; podkreśla potencjał tego 
instrumentu w zakresie lepszego 
wspierania MŚP i zapewnienia większej 
pewności prawa w kontekście 
międzynarodowego przekazywania danych 
między różnymi sektorami; podkreśla, że 
ograniczenia dotyczące tworzenia i 
wdrażania wiążących reguł 
korporacyjnych, jak określono je w 
dokumencie roboczym Grupy Roboczej 
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Art. 29 w sprawie wiążących reguł 
korporacyjnych1a, są zbyt rygorystyczne i 
zbyt wąskie w odniesieniu do kwestii 
cyfrowych;
______________________
1a Dokument roboczy ustanawiający 
procedurę współoperacyjną dotyczącą 
zatwierdzania wiążących reguł 
korporacyjnych dla administratorów i 
podmiotów przetwarzających na mocy 
RODO, przyjęty 11 kwietnia 2018 r. przez 
Grupę Roboczą Art. 29 ds. Ochrony 
Danych.
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