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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

Uwagi ogólne
1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji pt. „Europejska strategia w zakresie 

danych”; podkreśla, że stworzenie europejskiej przestrzeni danych ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia globalnej konkurencyjności UE, jej strategicznej autonomii 
cyfrowej i dobrobytu gospodarczego; zwraca uwagę, że wspólne przepisy wykonawcze 
w zakresie danych umożliwią Unii Europejskiej skuteczne odnoszenie korzyści z 
dostępu do danych i ich różnorodnego wykorzystania, takich jak: zwiększenie 
efektywności, rozwijanie konkurencyjności rynkowej, poprawa zdrowia i dobrostanu 
obywateli, ochrona środowiska, przejrzyste zarządzanie i skuteczne usługi publiczne;

2. zauważa, że podejście UE do cyfryzacji powinno być skoncentrowane na człowieku, 
ukierunkowane na wartość i oparte na koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, która 
szanuje prawa człowieka i demokrację oraz przyczynia się do rozwiązywania 
problemów związanych ze środowiskiem i klimatem; podkreśla, że wybór 
europejskiego podejścia do cyfryzacji nie powinien oznaczać, iż UE stanie się 
protekcjonistyczna; podkreśla zatem, że każdy uczestnik rynku z państwa trzeciego 
powinien mieć możliwość działania w europejskiej przestrzeni danych, o ile przestrzega 
prawa UE i spełnia jej standardy technologiczne, w zakresie prywatności, 
bezpieczeństwa i etyczne, takie jak standardy dotyczące przejrzystości, 
odpowiedzialności, identyfikowalności, trwałości, odpowiedzialności społecznej, 
dobrego zarządzania oraz braku nierównego traktowania i niedyskryminacji, zwłaszcza 
w odniesieniu do osób należących do mniejszościowych grup etnicznych lub 
społeczności padających ofiarą uprzedzeń rasowych; podkreśla w związku z tym 
konieczność stworzenia równych szans dla podmiotów rynkowych z UE i państw 
trzecich oraz konieczność ścisłej współpracy UE z partnerami z państw trzecich w celu 
stworzenia bezpiecznych przestrzeni współpracy na szczeblu międzynarodowym;

3 uważa, że strategia w zakresie danych może również przyczynić się do ustanowienia 
wymaganej pewności prawa i infrastruktur technicznych, zachęcając jednocześnie 
przemysł europejski do lepszego wykorzystywania dużych ilości dostępnych, ale 
niewykorzystywanych danych; zauważa, że dostęp do danych, ich wymiana i ponowne 
wykorzystywanie oraz analityka danych już dziś są niezbędne dla wielu produktów i 
usług opartych na danych, ale będą miały kluczowe znaczenie w opracowywaniu i 
stosowaniu powstających technologii, takich jak sztuczna inteligencja (SI), internet 
rzeczy (IoT), światłowody, sieci 5G i 6G, kwantowe technologie obliczeniowe, 
przetwarzanie danych na obrzeżach sieci, łańcuch bloków i obliczenia wielkiej skali; 
podkreśla, że w szczególności systemy SI odniosłyby korzyści z większej dostępności i 
dostępu do danych dzięki zlikwidowaniu istniejących barier i promowaniu korzystania z 
nowoczesnych technologii i usług, takich jak usługi internetowe i oparte na interfejsie 
programowania aplikacji (API) w celu wygodnego i szybkiego wyszukiwania, 
przeglądania i przetwarzania danych;
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4. podkreśla, że zwiększenie poziomu wymiany danych między podmiotami prywatnymi i 
publicznymi jest niezbędne dla tworzenia nowych produktów i usług, podniesienia 
jakości usług publicznych we wszystkich obszarach; podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 jest najnowszym wydarzeniem, które uwydatnia znaczenie dostępu do 
danych, ich transgranicznej wymiany oraz jakości i identyfikowalności; zwraca uwagę, 
że brak wspólnych baz danych i interoperacyjności krajowych systemów nadal utrudnia 
skuteczną realizację europejskiej strategii walki z wirusem;

5. podkreśla, że pełne wykorzystanie potencjału gospodarki opartej na danych byłoby 
niemożliwe bez zadbania o odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności w obszarze 
zarządzania danymi wśród pracowników organów ścigania i administracji sądowej, jak 
również pracowników wszelkich innych właściwych dziedzin; zauważa, że 
umiejętności cyfrowe odgrywają kluczową rolę w procesie cyfryzacji systemów 
wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich; podkreśla, że 
proces ten może napotkać wiele niepotrzebnych przeszkód w skutecznym i 
bezpiecznym gromadzeniu, przetwarzaniu i wymianie danych;

Zasady lepszego stanowienia prawa

6. uważa, że nowa strategia powinna być wdrażana za pomocą opartych na zasadach i 
sprzyjających innowacjom ram prawnych UE, które powinny być proporcjonalne i mieć 
na celu ograniczenie obecnych niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla badań 
naukowych, społeczeństwa obywatelskiego, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
oraz przedsiębiorstw typu start-up, przy jednoczesnym zabezpieczeniu najlepszych 
interesów obywateli UE oraz umożliwieniu im czerpania korzyści i zaangażowania; 
uważa, że ramy te powinny być również połączone z konkretnymi środkami, 
wytycznymi, kodeksami postępowania i programami prywatno-publicznymi, solidnymi 
inwestycjami, z jak najlepszym wykorzystaniem istniejących wyjątków i odstępstw 
przewidzianych prawem oraz, w razie potrzeby, z nowymi przepisami sektorowymi; 
podkreśla, że aby uwolnić potencjał technologii cyfrowych, istotne jest też usunięcie 
istniejących zbędnych barier prawnych, tak by nie hamować wzrostu ani 
innowacyjności w rozwijającej się unijnej gospodarce opartej na danych;

7. zwraca uwagę na znaczenie uniknięcia fragmentacji regulacyjnej, która może stanowić 
poważne zagrożenie dla stworzenia i rozwoju wspólnej europejskiej przestrzeni danych; 
zauważa, iż szereg państw członkowskich zaczęło już przyjmować przepisy w zakresie 
wykorzystywania i przetwarzania danych; w związku z tym wzywa Komisję, aby przed 
podjęciem jakichkolwiek inicjatyw ustawodawczych przeprowadziła dogłębną ocenę i 
zbadała aktualne prawodawstwo zarówno krajowe, jak i unijne, aby ocenić, czy 
konieczne są dostosowania lub dodatkowe wymogi w celu wsparcia unijnej gospodarki 
opartej na danych, oceny jej śladu ekologicznego i podjęcia tej kwestii, zwłaszcza śladu 
węglowego, który ma się podwoić do 2025 r., i zapewnienia uczciwej konkurencji dla 
wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz aby uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi przepisami wdrażającymi strategię dotyczącą 
danych;

8. podkreśla potrzebę poprzedzania wniosków ustawodawczych konsultacjami i ocenami 
skutków w celu zdiagnozowania potencjalnych negatywnych konsekwencji dla 
uczestników rynku, w szczególności MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, oraz dla 
społeczeństwa obywatelskiego; uważa, że ponieważ wielu obywateli i wiele podmiotów 
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takich jak MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up często nie dysponują niezbędną wiedzą 
ekspercką i zasobami kadrowymi i finansowymi, Komisja powinna nadal rozwijać 
inicjatywy takie jak europejski portal danych i centrum wsparcia na rzecz wymiany 
danych, aby pomóc tym podmiotom w skutecznym uzyskiwaniu dostępu do danych, ich 
wymianie i wykorzystywaniu;

Dostęp do danych, wymiana danych i prawa do danych

9. podkreśla kluczowe znaczenie ułatwiania dostępu do danych – przy pełnym 
poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – dla 
przedsiębiorstw UE, zwłaszcza dla MŚP i przedsiębiorstw rozpoczynających 
działalność, dla ich konkurencyjności na arenie światowej, a także dla badań 
naukowych i społeczeństwa obywatelskiego; uważa, że zwiększona dobrowolna 
wymiana danych między zainteresowanymi podmiotami, oparta na sprawiedliwych i 
przejrzystych ustaleniach umownych, przyczyniłaby się do osiągnięcia tego celu; 
zauważa, że dobrowolną wymianę danych powinny umożliwiać solidne ramy prawne, 
zapewniające zaufanie i zachęcające przedsiębiorstwa do udostępniania danych innym 
podmiotom, zwłaszcza w kontekście transgranicznym; dodaje, że ramy te powinny 
wspierać inwestycje w projekty wymiany danych, w tym poprzez zrównoważone 
partnerstwa publiczno-prywatne, i mogą być uzupełnione, tam gdzie jest to 
proporcjonalne i zgodne z zasadami pomocy państwa, zachętami w postaci dotacji i ulg 
podatkowych; zauważa w związku z tym, że wszyscy najwięksi obecnie uczestnicy 
rynku cyfrowego korzystali ze wsparcia państw trzecich, w których mają siedzibę, 
takich jak USA i Chiny, w postaci zachęt podatkowych lub dotacji;

10. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zagwarantowanie, by nowa strategia w 
zakresie danych przyczyniła się do szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie 
otwartych danych, pozwalającej na ponowne wykorzystywanie danych sektora 
publicznego i danych finansowanych ze środków publicznych; uważa, że w celu 
ułatwienia tego zadania należy zachęcać państwa członkowskie do współdzielenia 
najlepszych praktyk;

11. wzywa Komisję do dokonania oceny wpływu wymogu, jakim jest zapewnienie 
otwartego dostępu do danych uzyskanych z badań finansowanych ze środków 
publicznych, na instytucje badawcze;

12 stwierdza, że przynoszące wzajemne korzyści uczciwe, proste, zrozumiałe, bezpieczne, 
interoperacyjne i przystępne cenowo dobrowolne umowy o wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego łańcucha dostaw i różnych sektorów, zgodne z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jeszcze bardziej 
przyspieszą rozwój unijnej gospodarki opartej na danych; zwraca uwagę, że umowy te 
mogą wiązać się z różnymi sposobami wynagradzania dostawców danych, w tym 
poprzez ustanowienie systemów „coś za coś” lub poprzez zachęcanie ich do udziału; 
wzywa Komisję, by poddała dalszym rozważaniom koncepcję wartości danych i 
systemów nagradzania oraz lepiej zdefiniowała i określiła zakres „altruistycznego 
podejścia do danych”; apeluje, aby procedury zamówień publicznych i programy 
finansowania państw członkowskich obejmowały wymogi dostępu do danych i 
interoperacyjności; przypomina, że wymiana danych może się odbywać jedynie w 
oparciu o ramy prawne mające zastosowanie do ochrony danych osobowych i praw 
podstawowych podmiotów przekazujących dane;
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13. wzywa Komisję, by oceniła możliwość określenia uczciwych warunków umownych w 
celu zaradzenia nierównowadze pozycji rynkowej i między zainteresowanymi stronami, 
a także by monitorowała wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku oraz 
podjęła w uzasadnionych przypadkach odpowiednie działania, zwłaszcza w celu zajęcia 
się potencjalnymi przypadkami nadużywania pozycji dominującej; podkreśla, że 
europejska przestrzeń danych będzie wymagała umożliwienia podmiotom ścisłej 
współpracy; uważa zatem, że potrzebne są dalsze wytyczne ze strony Komisji dla 
przedsiębiorstw w zakresie konkurencyjności i prawa konkurencji oraz że można uznać 
bezpieczne przystanie i wyłączenia grupowe za opcję wspierania dostępu do danych i 
współpracy w zakresie wymiany i łączenia danych do celów prywatnych i publicznych; 

14. uważa, że kwestie ewentualnej własności danych – jeżeli i kiedy zostaną podniesione – 
oraz kontroli dostępu do danych często znajdują się poza zasięgiem MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up, a mają istotne skutki gospodarcze; wzywa Komisję do 
należytego uwzględnienia tych obaw i podkreśla, że w celu rozwiązania tego problemu 
podmioty prywatne i publiczne powinny mieć dostęp do środowisk platformy, na której 
mogłyby łączyć swoje dane w warunkach akceptowalnych dla podmiotów 
przekazujących dane; zwraca uwagę, że takie środowiska obniżyłyby ryzyko i koszty 
związane z wymianą i łączeniem danych, w tym dzięki pokrywaniu kosztów kwestii 
prawnych, technicznych, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w ramach 
scentralizowanego środowiska;

15. z zadowoleniem przyjmuje wyniki współpracy Komisji z państwami członkowskimi 
zmierzającej do zwiększenia liczby zbiorów danych o wysokiej wartości we wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych na podstawie dyrektywy 2019/1024 w sprawie 
otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego; 
zachęca Komisję, aby na podstawie analizy kosztów i korzyści rozszerzyła wykaz 
zbiorów danych udostępnianych bezpłatnie podmiotowi ponownie wykorzystującemu 
dane, bez ograniczeń lub z minimalnymi ograniczeniami prawnymi w zakresie 
wykorzystania i ponownego wykorzystania, wykraczającego poza ewentualny wymóg 
podania autora, o kolejne obszary o największym potencjale wykorzystania w 
innowacyjnych technologiach, takich jak SI; wzywa państwa członkowskie, by 
zapewniły dostęp do informacji publicznych i danych wysokiej jakości znajdujących się 
w posiadaniu organów publicznych;

16. zaleca dalsze wzmacnianie interoperacyjności i ustanowienie wspólnych, opartych na 
konsensusie i kierowanych przez przemysł standardów międzysektorowych – zwłaszcza 
w zakresie jakości, autentyczności i integralności danych – w celu zagwarantowania, że 
przepływ danych między różnymi maszynami i podmiotami może odbywać się w 
innowacyjny sposób; stwierdza, że podmioty gospodarcze o znaczącej sile rynkowej, 
które działają w różnych sektorach, nie powinny mieć możliwości samodzielnego 
wypełniania luk w ustanawianiu norm; podkreśla znaczenie otwartych i 
niezastrzeżonych standardów w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
interoperacyjności i zaangażowania innych odpowiednich zainteresowanych stron, w 
tym niekomercyjnych forów międzynarodowych ; 

17. apeluje o europejskie wytyczne dotyczące wspólnych i ustrukturyzowanych formatów 
danych, które powinny nadawać się do odczytu maszynowego i opierać na otwartych 
standardach zapisywania; w związku z tym odnotowuje ponadto potrzebę spójnej 
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definicji łączności maszyna-maszyna, która jest niezbędna do rozpowszechniania, 
wdrażania i opracowywania rozwiązań wykorzystujących technologię internetu rzeczy i 
wzmocnienia potencjału przetwarzania danych na obrzeżach sieci;

18. stwierdza, że technologia otwartego oprogramowania może też przyczynić się do 
promowania przynoszącej wzajemne korzyści współpracy między przedsiębiorstwami, 
jednocześnie gwarantując przejrzystość i kontrolę publiczną i tym samym zapewniając 
wysoki poziom zaufania niezbędnego do uczestnictwa w wymianie danych; zachęca 
Unię Europejską, by w większym stopniu uwzględniła to w swoich planach utworzenia 
europejskich przestrzeni danych;

19. podkreśla, że w przypadku gdy wskazuje na to ocena ryzyka, wdrożenie i 
egzekwowanie proponowanych nowych ram dotyczących zarządzania danymi opartego 
na zaufaniu może wymagać dostępu właściwych organów do kodu i danych, jeżeli jest 
to absolutnie konieczne i przy pełnym poszanowaniu przepisów Unii dotyczących 
ochrony danych, prywatności, praw własności intelektualnej oraz tajemnic handlowych, 
w przypadku niektórych technologii wysokiego ryzyka, takich jak aplikacje 
wykorzystywane przez organy rządowe wobec obywateli;

20. stwierdza, że rozróżnienie między systemami prawnymi dotyczącymi danych 
osobowych i nieosobowych jest niezbędne, ponieważ nieujawnianie żadnych zbiorów 
danych handlowych jest często jedyną możliwością dla przedsiębiorstw ze względu na 
złożoność obecnych przepisów i znaczną niepewność prawną co do tego, czy dane 
osobowe są wystarczająco zdepersonalizowane; zauważa, że rozróżnienie to może być 
trudne do wprowadzenia w praktyce ze względu na istnienie danych mieszanych, dla 
których Komisja powinna opracować specjalne wytyczne wyjaśniające, jak zgodnie z 
prawem przetwarzać tego rodzaju dane; jednocześnie zaznacza, że aktualne prawo Unii 
stanowi, że przypadku gdy dane osobowe i nieosobowe są nierozerwalnie związane, 
prawa i zobowiązania w zakresie ochrony danych mają pełne zastosowanie do całego 
zbioru danych mieszanych, niezależnie od stosunkowej ilości danych osobowych w 
porównaniu z danymi nieosobowymi; podkreśla, że ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych (RODO) nie ma zastosowania do przetwarzania informacji, które nie wiążą się z 
zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną ani z 
zanonimizowanymi danymi osobowymi; uważa, że Komisja powinna promować dalsze 
badania nad technikami anonimizacji, wyjaśnić ich podstawę prawną, określić 
konkretne kryteria ich stosowania oraz zachęcać do ich stosowania; zauważa, że w 
związku z tym Komisja powinna również zastanowić się nad przejściem od 
udostępniania danych do udostępniania obliczeń, dbając o to, by nie udostępniać danych 
osobowych ani danych umożliwiających zrekonstruowanie danych osobowych, jeśli 
zawierają one wyniki obliczeń, interfejsy programowania aplikacji (API) jako sposób 
wyodrębnienia dostępu do danych osobowych bez ich wymiany, wykorzystania danych 
syntetycznych, które mają cechy kompletnego zbioru danych, lecz nie zawierają 
rzeczywistych danych osobowych, i piaskownic danych, które działają na odrębnych 
bazach danych i nie zawierają rzeczywistych danych osobowych;

21. wzywa do zwiększenia dostępności surowych i zanonimizowanych danych w 
komunikacji między przedsiębiorstwami a organami administracji i w komunikacji 
między przedsiębiorstwami, w szczególności w przypadku danych, które zostały 
wygenerowane w związku ze świadczeniem usług w interesie ogólnym lub które mają 
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znaczenie dla interesu publicznego lub mają związek z wykonywaniem zadań 
finansowanych ze środków publicznych; podkreśla, że ze względu na ich wagę i 
wysoką wartość dla społeczeństwa dane te powinny być udostępniane i ponownie 
wykorzystywane dla dobra ogólnego, z poszanowaniem zasad ochrony danych 
osobowych;

22. podkreśla potrzebę usprawnienia i uregulowania wymiany danych między podmiotami 
publicznymi (wzajemna pomoc administracyjna) w stosunkach transgranicznych; 
zauważa, że stopniowe rozszerzanie zakresu i skali wymiany danych między 
instytucjami publicznymi, na przykład w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, może 
prowadzić do skuteczniejszej walki z przestępczością i do skuteczniejszego 
rozstrzygania sporów transgranicznych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych, praw podstawowych i praworządności;

23. podkreśla znaczenie wyjaśnienia praw umownych osób fizycznych i przedsiębiorstw, 
które przyczyniają się do tworzenia danych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń, a 
w szczególności prawa dostępu do danych, ich przenoszenia, wezwania innej strony do 
zaprzestania ich wykorzystywania, ich poprawy i usunięcia, przy jednoczesnej 
identyfikacji posiadaczy danych i z określeniem charakteru takich praw; zauważa, że 
można rozważyć możliwość korzystania przez społeczność wolnego oprogramowania z 
danych i tworzenia oprogramowania dla ogółu społeczeństwa bez automatycznego 
objęcia zobowiązaniami przewidzianymi dla przedsiębiorstw wytwarzających i 
wykorzystujących dane w ramach prowadzonej przez nie działalności; 

24. podkreśla znaczenie usług w chmurze, które są niezbędnym narzędziem gromadzenia i 
przetwarzania danych, dla pełnego wykorzystania potencjału gospodarki cyfrowej; 
podkreśla, że nowe przepisy powinny zapewnić możliwość przenoszenia danych 
między różnymi dostawcami usług oraz uwzględnić problem zabezpieczenia i 
odzyskiwania danych od dostawców usług w chmurze po zaprzestaniu przez nich takiej 
działalności;

25 przypomina obecny system ochrony danych określony w rozporządzeniu (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO); zwraca uwagę 
na potrzebę przeglądu dyrektywy w sprawie e-prywatności w celu stworzenia równych 
warunków działania dla unijnych przedsiębiorstw pod względem nabywania i 
wykorzystywania danych;

Odpowiedzialność za dane

26. uważa, że choć obecne zasady odpowiedzialności i neutralne technologicznie zasady 
odpowiedzialności są generalnie odpowiednie dla gospodarki cyfrowej i większości 
nowych technologii, to istnieją jednak pewne przypadki, takie jak te dotyczące 
operatorów systemów SI, w których konieczne są nowe lub dodatkowe zasady 
odpowiedzialności, aby zwiększyć pewność prawną i zapewnić odpowiedni system 
odszkodowań osobom poszkodowanym w razie bezprawnego wykorzystania danych;

27. nawołuję Komisję, by przeprowadziła kompleksową ocenę podobnych luk prawnych w 
odniesieniu do odpowiedzialności za dane – np. za szkody spowodowane działaniem SI 
i inne szkody wynikające z braków lub niedokładności w zbiorach danych – oraz 
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rozważyła możliwe dostosowania w obecnych systemach odpowiedzialności, zanim 
przedstawi nowe wnioski ustawodawcze;

28. podkreśla potrzebę identyfikowalnych i – w zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy 
prawa Unii – publicznie dostępnych danych treningowych dla algorytmów; uważa, że w 
dziedzinach takich jak zdrowie odpowiedzialność musi ostatecznie spoczywać na 
osobie fizycznej lub prawnej;

Prawa własności intelektualnej, tajemnice handlowe oraz dyrektywa w sprawie baz danych

29. podkreśla, że przy wdrażaniu europejskiej strategii w zakresie danych należy zachować 
równowagę między promowaniem szerszego wykorzystania i wymiany danych a 
ochroną praw własności intelektualnej, tajemnic handlowych oraz praw podstawowych, 
takich jak prawo do prywatności; podkreśla, że dane wykorzystywane do trenowania 
algorytmów SI czasami opierają się na danych ustrukturyzowanych, takich jak bazy 
danych, utwory chronione prawem autorskim i inne wytwory chronione prawami 
własności intelektualnej, które zwykle mogą nie być uważane za dane; 

30. wzywa Komisję do przeprowadzenia wcześniejszych ocen skutków w celu ustalenia, 
czy gospodarka cyfrowa oparta na danych wymaga zmian lub dostosowań w obecnych 
ramach prawnych dotyczących praw własności intelektualnej w celu wspierania 
innowacji i wdrażania nowych technologii cyfrowych; przyjmuje z zadowoleniem 
zamiar Komisji dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie baz danych i dalszego 
wyjaśnienia stosowania dyrektywy w sprawie ochrony tajemnicy handlowej; 

31. zauważa, że wykorzystywanie treści chronionych prawem autorskim jako danych 
wejściowych musi podlegać ocenie w świetle obecnych zasad i wyjątku „eksploracji 
tekstów i danych” przewidzianego w dyrektywie w sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym; wzywa Komisję do wydania wytycznych 
dotyczących publicznego dostępu do możliwości zastrzegania praw w sposób 
scentralizowany i dla wszystkich;

Jurysdykcja, prawo właściwe i prawo procesowe

32. wzywa Komisję do przyjęcia środków w celu zapewnienia, by stosowanie przepisów 
prawa obcych jurysdykcji, takich jak amerykańska ustawa CLOUD chińska krajowa 
ustawa w sprawie wywiadu z 2017 r., nie podważało praw podstawowych obywateli 
Unii ani nie prowadziło do niepewności prawnej i utrudnień dla mieszkańców i 
przedsiębiorstw Unii; zwraca uwagę na wydane niedawno orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie;

33. podkreśla, że potrzebne są wspólne zasady dotyczące zgodnego z prawem 
wykorzystywania danych, dostępu do nich lub dzielenia się nimi, aby przyspieszyć 
rozwój innowacyjnych przestrzeni danych w UE oraz umożliwić naszym 
przedsiębiorstwom konkurowanie na całym świecie; 

34. twierdzi, że Komisja powinna poddać dalszej ocenie zmiany w aktualnych ramach 
prawnych w dziedzinie postępowania cywilnego, aby zmniejszyć istniejące przeszkody 
dla inwestycji ze strony inwestorów prywatnych; wzywa w związku z tym Komisję, by 
podjęła szybkie i odpowiednie działania następcze w odpowiedzi na rezolucję 
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Parlamentu w sprawie wspólnych minimalnych norm w postępowaniu cywilnym1.

1 Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 39.
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