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Poprawka 1
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A.  mając na uwadze, że „dane 
osobowe” oznaczają wszelkie informacje 
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej; 
mając na uwadze, że możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 
którą można bezpośrednio lub pośrednio 
zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i 
nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 
lokalizacji, identyfikator internetowy lub 
jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 
kulturową lub społeczną tożsamość osoby 
fizycznej1a;
_________________
1a 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 o 
ochronie danych), art. 4 pkt 1.

Or. en

Poprawka 2
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
 Motyw B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że „dane 
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nieosobowe” oznaczają dane inne niż 
dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 
rozporządzenia (UE) 2016/6791a;
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z 
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram 
swobodnego przepływu danych 
nieosobowych w Unii Europejskiej, art. 3 
pkt 1.

Or. en

Poprawka 3
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Motyw C (nowy)

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że zbiory danych 
mogą składać się zarówno z danych 
osobowych, jak i nieosobowych; mając na 
uwadze, że w przypadku gdy w zbiorze 
danych dane osobowe i nieosobowe są 
nierozerwalnie związane, ma 
zastosowanie rozporządzenie (UE) 
2016/6791a;
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z 
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ram 
swobodnego przepływu danych 
nieosobowych w Unii Europejskiej, art. 2 
ust. 2.

Or. en

Poprawka 4
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
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Motyw D (nowy)

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że w państwach 
członkowskich prowadzone są obecnie 
dochodzenia w sprawie nadużycia pozycji 
dominującej przez GAFAM (Google, 
Amazon, Facebook, Apple i Microsoft); 
mając na uwadze, że gromadzenie danych 
przez Google i Amazon za pośrednictwem 
ich aplikacji wzbudza głębokie 
zaniepokojenie;

Or. fr

Poprawka 5
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Motyw E (nowy)

Projekt opinii Poprawka

E. mając na uwadze, że jedynie 
władze publiczne dysponują środkami 
pozwalającymi na przeprowadzenie 
wielkoskalowej transformacji w kierunku 
gospodarki opartej na danych; mając na 
uwadze, że wszystkie przedsiębiorstwa 
będące obecnie gigantami branży cyfrowej 
korzystały ze wsparcia amerykańskiego 
rządu i chińskich władz państwowych w 
formie zwolnień podatkowych czy 
ogromnych dotacji; mając na uwadze, że 
wartości europejskie mogą pozwolić 
europejskim władzom publicznym na 
zaplanowanie tej transformacji w sposób 
sprawiedliwy i pozwalający na dzielenie 
się korzyściami z przedsiębiorstwami i 
regionami;

Or. fr

Poprawka 6
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Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; podkreśla, że 
stworzenie jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia globalnej 
konkurencyjności UE, jej suwerenności 
cyfrowej i dobrobytu gospodarczego;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; podkreśla, że 
stworzenie jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia globalnej 
konkurencyjności UE i jej państw 
członkowskich, ich suwerenności cyfrowej 
i dobrobytu gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 7
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat Komisji pt. „Europejska 
strategia w zakresie danych”; podkreśla, że 
stworzenie jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia globalnej 
konkurencyjności UE, jej suwerenności 
cyfrowej i dobrobytu gospodarczego;

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 
suwerenności cyfrowej i dobrobytu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 8
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że wspólne ramy 
regulacyjne 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; podkreśla, że 
ustanowienie jednolitego rynku danych 
utoruje Unii Europejskiej drogę do 
objęcia roli lidera światowej gospodarki 
opartej na danych;

Or. ro

Poprawka 9
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 
iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa;

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej, która uwzględnia wyzwania w 
dziedzinie środowiska i klimatu oraz 
szanuje prawa człowieka i demokrację; 
podkreśla, że wybór europejskiego 
podejścia do cyfryzacji nie powinien 
oznaczać, iż UE stanie się 
protekcjonistyczna; podkreśla zatem, że 
każdy podmiot spoza UE powinien móc 
prowadzić działalność w europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa 
oraz przestrzega przepisów; podkreśla, że 
UE powinna dążyć do bliskiej współpracy 
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z partnerami z państw trzecich w celu 
ustanowienia bezpiecznych przestrzeni 
współpracy na szczeblu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 10
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 
iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa;

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku; podkreśla zatem, że każdy 
podmiot spoza UE powinien móc 
prowadzić działalność w jednolitej 
europejskiej przestrzeni danych, jeśli tylko 
spełnia unijne normy etyczne, 
technologiczne, dotyczące prywatności i 
bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 11
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór własnego 
podejścia do cyfryzacji nie powinien 
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iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa;

oznaczać, iż UE stanie się 
protekcjonistyczna; podkreśla zatem, że 
każdy podmiot spoza UE powinien nadal 
móc prowadzić działalność w jednolitej 
europejskiej przestrzeni danych, jeśli tylko 
spełnia unijne normy technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa 
oraz – w szczególności – normy etyczne, 
takie jak normy dotyczące przejrzystości, 
rozliczalności, identyfikowalności, 
niedyskryminacji, zrównoważonego 
rozwoju, odpowiedzialności społecznej i 
dobrych rządów;

Or. en

Poprawka 12
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 
iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa;

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 
iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko przestrzega 
prawa UE i spełnia unijne normy etyczne, 
technologiczne, dotyczące prywatności i 
bezpieczeństwa, którym nie powinny 
zagrażać wymogi regulacyjne spoza UE;

Or. ro

Poprawka 13
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara



PE660.437v03-00 10/58 AM\1221284PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 
iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa;

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej, bez wspierania przy tym 
krajowego protekcjonizmu; podkreśla 
zatem, że uczestnicy rynku spoza UE 
powinni móc prowadzić działalność w 
jednolitej europejskiej przestrzeni danych, 
jeśli tylko spełniają unijne normy etyczne, 
technologiczne, dotyczące prywatności i 
bezpieczeństwa; w tym kontekście zwraca 
uwagę na konieczność stworzenia 
równych warunków działania dla 
podmiotów rynkowych z UE i państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 14
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór trzeciej 
drogi do cyfryzacji nie powinien oznaczać, 
iż UE stanie się protekcjonistyczna; 
podkreśla zatem, że każdy podmiot spoza 
UE powinien nadal móc prowadzić 
działalność w jednolitej europejskiej 
przestrzeni danych, jeśli tylko spełnia 
unijne normy etyczne, technologiczne, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa;

2. zauważa, że podejście UE do 
cyfryzacji powinno być skoncentrowane na 
człowieku, ukierunkowane na wartość i 
oparte na koncepcji społecznej gospodarki 
rynkowej; podkreśla, że wybór takiej 
humanistycznej drogi do cyfryzacji nie 
powinien oznaczać, iż UE zamknie się na 
inne państwa; podkreśla zatem, że każdy 
podmiot spoza UE powinien nadal móc 
prowadzić działalność w jednolitej 
europejskiej przestrzeni danych, jeśli tylko 
spełnia unijne normy etyczne, 
technologiczne, dotyczące prywatności i 
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bezpieczeństwa;

Or. fr

Poprawka 15
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że strategia w zakresie 
danych powinna również przyczynić się do 
ustanowienia wymaganej pewności prawa 
i struktur technicznych, zachęcając 
jednocześnie przemysł europejski do 
lepszego wykorzystywania dużych ilości 
dostępnych, ale niewykorzystywanych 
danych, i prowadząc tym samym do 
większego wzrostu gospodarczego, 
innowacji i tworzenia miejsc pracy w całej 
Europie;

Or. en

Poprawka 16
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje, aby procedury zamówień 
publicznych i programy finansowania 
obejmowały wymogi dostępu do danych i 
interoperacyjności; gorąco zachęca do 
uchwalenia aktu „Kupuj europejskie” 
ustanawiającego wymóg przestrzegania w 
zamówieniach publicznych minimalnego 
progu europejskich materiałów, urządzeń 
czy usług cyfrowych;

Or. fr
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Poprawka 17
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. 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 i zwiększenia 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw na światowym rynku;

Or. en

Poprawka 18
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że dane biometryczne i 
dane dotyczące zdrowia, ze względu na ich 
specyficzny i szczególnie wrażliwy 
charakter oraz możliwe nadużycia w ich 
wykorzystaniu, powinny zostać 
sklasyfikowane w kategorii położonej 
najwyżej w skali ryzyka;

Or. fr

Poprawka 19
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że opieka zdrowotna jest 
jedną ze szczególnie wrażliwych dziedzin 
pod względem przetwarzania danych 
osobowych; uważa, że choć SI 
niewątpliwie przyniesie korzyści społeczne 
w tej dziedzinie, wiąże się ona z 
zagrożeniami, które wymagają ścisłego 
nadzoru i uregulowania; uważa, że 
cyfrowa opieka zdrowotna nie powinna 
prowadzić do opieki zdehumanizowanej; 
uważa ponadto, że jeśli nie zostanie 
zlikwidowana przepaść cyfrowa, może ona 
znacząco przyczynić się do powiększenia 
obszarów bez dostępu do opieki 
zdrowotnej w Europie;

Or. fr

Poprawka 20
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że dane dotyczące zdrowia 
muszą pozostać własnością pacjenta; 
uważa, że nie należy dostarczać 
informacji o zdrowiu pacjenta bez jego 
pełnej i świadomej zgody; uważa, że 
należy ściśle chronić dane osobowe 
dotyczące zdrowia ze względu na ich 
bardzo wrażliwy charakter; uważa, że dla 
takich sieci należy ustanowić najwyższe 
normy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa; 

Or. fr

Poprawka 21
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
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Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla szczególny charakter 
sektora opieki zdrowotnej; uważa, że 
obywatele powinni mieć bezpieczny dostęp 
do pełnej elektronicznej dokumentacji 
medycznej i powinni zachować kontrolę 
nad swoimi danymi dotyczącymi zdrowia 
oraz być w stanie w bezpieczny sposób 
prowadzić wymianę tych danych z 
upoważnionymi stronami, przy czym 
zgodnie z prawodawstwem w zakresie 
ochrony danych nieupoważniony dostęp 
do tych danych powinien być zakazany; 
stwierdza ponadto, że dane powinny być 
przechowywane na lokalnych serwerach i 
przetwarzane przez niezależne organy;

Or. fr

Poprawka 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. podkreśla, że zakłady ubezpieczeń 
ani inni dostawcy usług nie powinni mieć 
prawa do wykorzystania danych z 
internetowych aplikacji ochrony zdrowia 
w celu dyskryminacji przy ustalaniu cen;

Or. fr

Poprawka 23
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 2 f (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2f. 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 SI, 
internet rzeczy, światłowody, sieci 5G i 
6G, kwantowe technologie obliczeniowe, 
przetwarzanie danych na obrzeżach sieci, 
łańcuch bloków i obliczenia wielkiej skali;

Or. en

Poprawka 24
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 2 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2g. podkreśla, że kryzys związany z 
COVID-19 jest najnowszym wydarzeniem, 
które uwydatniło znaczenie dostępu do 
danych, ich transgranicznej wymiany oraz 
jakości i identyfikowalności; zwraca 
uwagę, że brak wspólnych baz danych i 
brak interoperacyjności krajowych 
systemów nadal utrudniają skuteczną 
realizację europejskiej strategii walki z 
wirusem;

Or. en

Poprawka 25
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 h (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2h. wzywa do wprowadzenia w całej 
UE zakazu korzystania z systemów 
rozpoznawania twarzy na żywo przez 
organy ścigania oraz zakazu stosowania 
automatycznego rozpoznawania w 
przestrzeni publicznej innych cech 
ludzkich, takich jak chód, odciski palców, 
DNA, głos i inne elementy biometryczne i 
behawioralne;

Or. fr

Poprawka 26
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 i (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2i. podkreśla, że uprzedzenia będące 
nieodłączną cechą podstawowych zbiorów 
danych wykazują tendencję do 
stopniowego nasilania się, a tym samym 
do utrwalania i wzmacniania istniejącej 
dyskryminacji, w szczególności w 
przypadku osób należących do 
mniejszościowych grup etnicznych lub 
społeczności o innym niż biały kolorze 
skóry; uważa, że takie skutki są 
niedopuszczalne, zwłaszcza w odniesieniu 
do stosowania prawa;

Or. fr

Poprawka 27
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 j (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2j. mając na uwadze, że sektor 
cyfrowy odpowiada obecnie za 4 % 
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światowych emisji gazów cieplarnianych; 
mając na uwadze, że efekt cieplarniany i 
znaczny wzrost wykorzystywania 
technologii cyfrowych wskazują, iż ślad 
węglowy sektora podwoi się do 2025 r.,

Or. fr

Poprawka 28
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 2 k (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2k. mając na uwadze, że lokalizacja 
danych w Unii Europejskiej jest ważnym 
etapem zmierzającym w kierunku 
autonomii strategicznej; mając na 
uwadze, że należy zachęcać do 
przenoszenia ośrodków przetwarzania 
danych do Europy;

Or. fr

Poprawka 29
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i nie powinny nakładać 
zbędnych obciążeń administracyjnych na 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
powinny być połączone z konkretnymi 
środkami, wytycznymi, kodeksami 
postępowania i programami prywatno-

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i nie powinny nakładać 
zbędnych obciążeń prawnych i 
administracyjnych na działalność 
badawczą, społeczeństwo obywatelskie, 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
powinny być połączone z konkretnymi 
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publicznymi, silnymi inwestycjami oraz, w 
razie potrzeby, nowymi przepisami 
sektorowymi;

środkami, wytycznymi, kodeksami 
postępowania i programami prywatno-
publicznymi, silnymi inwestycjami oraz, w 
razie potrzeby, elastycznością prawną i 
nowymi przepisami sektorowymi; ramy te 
powinny jednocześnie przynosić korzyści 
społeczeństwu, szczególnie poprzez 
zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego we wdrażanie i 
zarządzanie oraz umożliwienie dostępu do 
przestrzeni danych również w przypadku 
projektów dotyczących technologii 
obywatelskich;

Or. en

Poprawka 30
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i nie powinny nakładać 
zbędnych obciążeń administracyjnych na 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
powinny być połączone z konkretnymi 
środkami, wytycznymi, kodeksami 
postępowania i programami prywatno-
publicznymi, silnymi inwestycjami oraz, w 
razie potrzeby, nowymi przepisami 
sektorowymi;

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i – przy zagwarantowaniu 
ochrony najlepszych interesów obywateli 
UE – nie powinny nakładać zbędnych 
obciążeń administracyjnych na małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
powinny być połączone z konkretnymi 
środkami, wytycznymi, kodeksami 
postępowania i programami prywatno-
publicznymi, silnymi inwestycjami oraz, w 
razie potrzeby, nowymi przepisami 
sektorowymi;

Or. en

Poprawka 31
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i nie powinny nakładać 
zbędnych obciążeń administracyjnych na 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
powinny być połączone z konkretnymi 
środkami, wytycznymi, kodeksami 
postępowania i programami prywatno-
publicznymi, silnymi inwestycjami oraz, w 
razie potrzeby, nowymi przepisami 
sektorowymi;

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i przystosowane do 
zdolności małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) i przedsiębiorstw 
typu start-up oraz powinny być połączone 
z konkretnymi środkami, wytycznymi, 
kodeksami postępowania, silnymi 
inwestycjami oraz, w razie potrzeby, 
nowymi przepisami sektorowymi;

Or. fr

Poprawka 32
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uważa, że nowa strategia powinna 
być wdrażana za pomocą opartych na 
zasadach i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych UE, które powinny być 
proporcjonalne i nie powinny nakładać 
zbędnych obciążeń administracyjnych na 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i 
przedsiębiorstwa typu start-up oraz 
powinny być połączone z konkretnymi 
środkami, wytycznymi, kodeksami 
postępowania i programami prywatno-
publicznymi, silnymi inwestycjami oraz, w 
razie potrzeby, nowymi przepisami 
sektorowymi;

3. 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 zbędnych obciążeń 
administracyjnych, jeśli takie istnieją, dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i 
przedsiębiorstw typu start-up oraz powinny 
być połączone z konkretnymi środkami, 
wytycznymi, kodeksami postępowania i 
programami prywatno-publicznymi, 
silnymi inwestycjami oraz, w razie 
potrzeby, nowymi przepisami 
sektorowymi;



PE660.437v03-00 20/58 AM\1221284PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 33
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że priorytetem UE 
powinno być przede wszystkim stworzenie 
skutecznych zachęt finansowych i 
prawnych dla podmiotów prywatnych, aby 
dobrowolnie udostępniały dane 
znajdujące się w ich posiadaniu; 
podkreśla, że ustanowienie 
obligatoryjnego dostępu do danych 
powinno mieć miejsce wyłącznie w 
szczególnych przypadkach 
usprawiedliwionych niezbędnym 
interesem publicznym;

Or. en

Poprawka 34
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby przed 
podjęciem jakichkolwiek inicjatyw 
przeprowadziła dogłębną ocenę i zbadała 
istniejące prawodawstwo, aby ocenić, czy 
konieczne są dostosowania lub dodatkowe 
wymogi w celu wsparcia unijnego sektora 
danych i zapewnienia uczciwej 
konkurencji dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz aby 
uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi 
przepisami wdrażającymi strategię 

4. 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; 
wzywa Komisję, aby przed podjęciem 
jakichkolwiek inicjatyw przeprowadziła 
dogłębną ocenę i zbadała istniejące 
prawodawstwo zarówno krajowe, jak i 
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dotyczącą danych; unijne, aby ocenić, czy konieczne są 
dostosowania lub dodatkowe wymogi w 
celu wsparcia unijnego sektora danych i 
zapewnienia uczciwej konkurencji dla 
wszystkich zainteresowanych podmiotów 
oraz aby uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi 
przepisami wdrażającymi strategię 
dotyczącą danych;

Or. ro

Poprawka 35
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby przed 
podjęciem jakichkolwiek inicjatyw 
przeprowadziła dogłębną ocenę i zbadała 
istniejące prawodawstwo, aby ocenić, czy 
konieczne są dostosowania lub dodatkowe 
wymogi w celu wsparcia unijnego sektora 
danych i zapewnienia uczciwej 
konkurencji dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz aby 
uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi 
przepisami wdrażającymi strategię 
dotyczącą danych;

4. wzywa Komisję, aby przed 
podjęciem jakichkolwiek inicjatyw 
przeprowadziła dogłębną ocenę i zbadała 
istniejące prawodawstwo oraz 
przewidywany ekologiczny ślad węglowy 
technologii i przepisów, aby ocenić, czy 
konieczne są dostosowania lub dodatkowe 
wymogi w celu wsparcia unijnego sektora 
danych, a także gospodarki opartej na 
otwartych danych, i zapewnienia uczciwej 
konkurencji dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz aby 
uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi 
przepisami wdrażającymi strategię 
dotyczącą danych;

Or. en

Poprawka 36
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję, aby przed 
podjęciem jakichkolwiek inicjatyw 
przeprowadziła dogłębną ocenę i zbadała 
istniejące prawodawstwo, aby ocenić, czy 
konieczne są dostosowania lub dodatkowe 
wymogi w celu wsparcia unijnego sektora 
danych i zapewnienia uczciwej 
konkurencji dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz aby 
uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi 
przepisami wdrażającymi strategię 
dotyczącą danych;

4. wzywa Komisję, aby przed 
podjęciem jakiejkolwiek inicjatywy 
ustawodawczej przeprowadziła dogłębną 
ocenę i zbadała istniejące prawodawstwo, 
aby ocenić, czy konieczne są dostosowania 
lub dodatkowe wymogi w celu wsparcia 
unijnego sektora danych i zapewnienia 
uczciwej konkurencji dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów oraz aby 
uniknąć nakładania się przepisów 
prawnych z potencjalnymi przyszłymi 
przepisami wdrażającymi strategię 
dotyczącą danych;

Or. en

Poprawka 37
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że ponieważ wielu 
obywateli i wiele podmiotów 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 centrum 
wsparcia na rzecz wymiany danych, aby 
pomóc tym podmiotom w skutecznym 
uzyskiwaniu dostępu do danych, ich 
wymianie i wykorzystywaniu;

Or. en

Poprawka 38
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. 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;

Or. en

Poprawka 39
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że ambitne ramy 
regulacyjne mogą stymulować innowacje 
w sektorze SI, ustanawiając jasne 
ograniczenia i standardy, w szczególności 
dla MŚP;

Or. fr

Poprawka 40
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że zasady ochrony danych 
w Unii należy dostosować do coraz 
bardziej złożonych i wzajemnie 
połączonych robotów medycznych, które 
mogą być potrzebne do przetwarzania 
wysoce poufnych danych osobowych oraz 
danych medycznych;
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Or. fr

Poprawka 41
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Śródtytuł 3

Projekt opinii Poprawka

Wymiana danych i prawa do danych Dostęp do danych, wymiana danych i 
prawa do danych

Or. en

Poprawka 42
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up; uważa, że 
dobrowolna wymiana danych między 
przedsiębiorstwami, oparta na 
sprawiedliwych i przejrzystych ustaleniach 
umownych, wywołana zachętami w 
postaci dotacji i ulg podatkowych, 
przyczyniłaby się do osiągnięcia tego celu;

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up, oraz dla 
ich konkurencyjności na światowym 
rynku; uważa, że dobrowolna wymiana 
danych między przedsiębiorstwami 
przyczyniłaby się do osiągnięcia tego celu; 
odnotowuje w związku z tym, że solidne 
ramy prawne są niezbędne, aby zapewnić 
zaufanie i zachęcić przedsiębiorstwa do 
udostępniania swoich danych, w 
szczególności podmiotom zagranicznym;

Or. en

Poprawka 43
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up; uważa, że 
dobrowolna wymiana danych między 
przedsiębiorstwami, oparta na 
sprawiedliwych i przejrzystych ustaleniach 
umownych, wywołana zachętami w 
postaci dotacji i ulg podatkowych, 
przyczyniłaby się do osiągnięcia tego celu;

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up; uważa, że 
dobrowolna wymiana danych między 
przedsiębiorstwami, oparta na 
sprawiedliwych i przejrzystych ustaleniach 
umownych, przyczyniłaby się do 
osiągnięcia tego celu; jest zdania, że celem 
nowej strategii w zakresie danych musi 
być zwiększenie wymiany danych w UE i 
zachęcanie do inwestycji w projekty 
wymiany danych, w tym poprzez 
zrównoważone partnerstwa publiczno-
prywatne;

Or. en

Poprawka 44
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up; uważa, że 
dobrowolna wymiana danych między 
przedsiębiorstwami, oparta na 
sprawiedliwych i przejrzystych ustaleniach 
umownych, wywołana zachętami w postaci 
dotacji i ulg podatkowych, przyczyniłaby 
się do osiągnięcia tego celu;

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu, w tym 
transgranicznego, do danych 
nieosobowych dla podmiotów badawczych, 
przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up oraz 
społeczeństwa obywatelskiego w UE; 
uważa, że dobrowolna wymiana danych 
między zainteresowanymi stronami, 
oparta na sprawiedliwych i przejrzystych 
ustaleniach umownych, a w szczególności 
wywołana zachętami w postaci dotacji i 
ulg podatkowych, przyczyniłaby się do 
osiągnięcia tego celu;

Or. en
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Poprawka 45
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up; uważa, że 
dobrowolna wymiana danych między 
przedsiębiorstwami, oparta na 
sprawiedliwych i przejrzystych ustaleniach 
umownych, wywołana zachętami w 
postaci dotacji i ulg podatkowych, 
przyczyniłaby się do osiągnięcia tego celu;

5. podkreśla kluczowe znaczenie 
wspierania dostępu do danych dla 
przedsiębiorstw w UE, zwłaszcza dla MŚP 
i przedsiębiorstw typu start-up; uważa, że 
dobrowolna wymiana danych między 
przedsiębiorstwami, oparta na 
sprawiedliwych i przejrzystych ustaleniach 
umownych, przyczyniłaby się do 
osiągnięcia tego celu;

Or. fr

Poprawka 46
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. 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, by wymieniały 
między sobą najlepsze praktyki;

Or. en
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Poprawka 47
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca się do Komisji o ocenę 
wpływu – w szczególności pod względem 
zwiększenia obciążeń finansowych – 
wymogu, by instytucje badawcze były 
zobowiązane zapewniać otwarty dostęp do 
danych uzyskanych z badań 
finansowanych ze środków publicznych, 
gdyż znaczące wymagania w zakresie 
otwartego dostępu nie powinny 
doprowadzić do drenażu europejskich 
badań finansowanych ze środków 
publicznych;

Or. en

Poprawka 48
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 
zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 
łańcucha dostaw i różnych sektorów, 
które dokonują monetyzacji udziału 
dostawców danych albo umożliwiają 
stosowanie systemów „coś za coś”, jeszcze 
bardziej przyspieszą rozwój unijnej 
gospodarki opartej na danych;

skreśla się

Or. fr
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Poprawka 49
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 
zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 
łańcucha dostaw i różnych sektorów, które 
dokonują monetyzacji udziału dostawców 
danych albo umożliwiają stosowanie 
systemów „coś za coś”, jeszcze bardziej 
przyspieszą rozwój unijnej gospodarki 
opartej na danych;

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 
zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 
łańcucha dostaw i różnych sektorów, które 
dokonują monetyzacji udziału dostawców 
danych albo umożliwiają stosowanie 
systemów „coś za coś”, powinny jeszcze 
bardziej przyspieszyć rozwój unijnej 
gospodarki opartej na danych; przypomina, 
że wszelka wymiana danych może 
odbywać się jedynie w oparciu o ramy 
prawne mające zastosowanie do ochrony 
danych i praw podstawowych podmiotów 
przekazujących dane; uważa, że należy 
promować normy należytej staranności i 
zobowiązania przedsiębiorstw na całej 
długości łańcucha wartości związanego z 
wytwarzaniem danych, ich wymianą, a 
także przechowywaniem;

Or. en

Poprawka 50
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 
zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 

6. stwierdza, że dobrowolne umowy o 
wymianie danych jeszcze bardziej 
przyspieszą rozwój unijnej gospodarki 
opartej na danych;
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łańcucha dostaw i różnych sektorów, 
które dokonują monetyzacji udziału 
dostawców danych albo umożliwiają 
stosowanie systemów „coś za coś”, jeszcze 
bardziej przyspieszą rozwój unijnej 
gospodarki opartej na danych;

Or. fr

Poprawka 51
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 
zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 
łańcucha dostaw i różnych sektorów, które 
dokonują monetyzacji udziału dostawców 
danych albo umożliwiają stosowanie 
systemów „coś za coś”, jeszcze bardziej 
przyspieszą rozwój unijnej gospodarki 
opartej na danych;

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 
zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 
łańcucha dostaw i różnych sektorów, które 
dokonują monetyzacji udziału dostawców 
danych albo umożliwiają stosowanie 
systemów „coś za coś”, jeszcze bardziej 
przyspieszą rozwój unijnej gospodarki 
opartej na danych; wzywa Komisję, by 
poddała dalszym rozważaniom koncepcję 
wartości danych oraz lepiej zdefiniowała i 
określiła zakres „altruistycznego podejścia 
do danych”;

Or. en

Poprawka 52
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że uczciwe, proste, 6. stwierdza, że przynoszące 
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zrozumiałe, bezpieczne, interoperacyjne i 
przystępne cenowo dobrowolne umowy o 
wymianie danych między 
przedsiębiorstwami z tego samego 
łańcucha dostaw i różnych sektorów, które 
dokonują monetyzacji udziału dostawców 
danych albo umożliwiają stosowanie 
systemów „coś za coś”, jeszcze bardziej 
przyspieszą rozwój unijnej gospodarki 
opartej na danych;

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 
jeszcze bardziej przyspieszą rozwój unijnej 
gospodarki opartej na danych;

Or. en

Poprawka 53
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 
podkreśla, że jednolita europejska 
przestrzeń danych będzie wymagała 
umożliwienia przedsiębiorstwom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie i 
wyłączenia grupowe dotyczące współpracy 
w zakresie wymiany i łączenia danych, a 
także więcej wskazówek ze strony Komisji 
dla przedsiębiorstw w kwestiach prawa 
konkurencji;

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 
podkreśla, że jednolita europejska 
przestrzeń danych będzie wymagała 
umożliwienia przedsiębiorstwom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie i 
wyłączenia grupowe dotyczące współpracy 
w zakresie wymiany i łączenia danych, a 
także więcej wskazówek ze strony Komisji 
dla przedsiębiorstw w kwestiach prawa 
konkurencji; oczekuje, że kwestie te 
zostaną uwzględnione w zapowiadanym 
wniosku Komisji dotyczącym aktu 
prawnego o rynkach cyfrowych; ponadto 
podkreśla, że Komisja powinna 
monitorować wszelkie niedoskonałości 
rynku i podejmować odpowiednie 
działania, w uzasadnionych przypadkach, 
w tym rozważyć stosowanie jako środka 
zaradczego obowiązkowego dostępu do 
danych;
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Or. en

Poprawka 54
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 
podkreśla, że jednolita europejska 
przestrzeń danych będzie wymagała 
umożliwienia przedsiębiorstwom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie i 
wyłączenia grupowe dotyczące współpracy 
w zakresie wymiany i łączenia danych, a 
także więcej wskazówek ze strony Komisji 
dla przedsiębiorstw w kwestiach prawa 
konkurencji;

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 
podkreśla, że europejska przestrzeń danych 
będzie wymagała umożliwienia 
zainteresowanym stronom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie oraz 
wyłączenia w celu wspierania dostępu do 
danych i współpracy w zakresie wymiany i 
łączenia danych, do celów prywatnych i 
publicznych, a także więcej wskazówek ze 
strony Komisji dla przedsiębiorstw w 
kwestiach prawa konkurencji; przypomina 
znaczenie uregulowania gospodarki 
opartej na otwartych danych na podstawie 
dyrektywy 2019/1024 w sprawie otwartych 
danych i ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego;

Or. en

Poprawka 55
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej 
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podkreśla, że jednolita europejska 
przestrzeń danych będzie wymagała 
umożliwienia przedsiębiorstwom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie i 
wyłączenia grupowe dotyczące współpracy 
w zakresie wymiany i łączenia danych, a 
także więcej wskazówek ze strony Komisji 
dla przedsiębiorstw w kwestiach prawa 
konkurencji;

oraz siły odnośnych stron; podkreśla, że 
jednolita europejska przestrzeń danych 
będzie wymagała umożliwienia 
przedsiębiorstwom ścisłej współpracy;

Or. en

Poprawka 56
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 
podkreśla, że jednolita europejska 
przestrzeń danych będzie wymagała 
umożliwienia przedsiębiorstwom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie i 
wyłączenia grupowe dotyczące współpracy 
w zakresie wymiany i łączenia danych, a 
także więcej wskazówek ze strony Komisji 
dla przedsiębiorstw w kwestiach prawa 
konkurencji;

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej, w 
szczególności w odniesieniu do dostępu do 
danych i ich wykorzystywania przez małe i 
średnie przedsiębiorstwa; podkreśla, że 
jednolita europejska przestrzeń danych 
będzie wymagała umożliwienia 
przedsiębiorstwom ścisłej współpracy, 
dlatego też uważa, że potrzebne są 
bezpieczne przystanie i wyłączenia 
grupowe dotyczące współpracy w zakresie 
wymiany i łączenia danych, a także więcej 
wskazówek ze strony Komisji dla 
przedsiębiorstw w kwestiach 
konkurencyjności i prawa konkurencji;

Or. ro

Poprawka 57
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
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Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu rozwiązania 
problemu nierównowagi siły rynkowej; 
podkreśla, że jednolita europejska 
przestrzeń danych będzie wymagała 
umożliwienia przedsiębiorstwom ścisłej 
współpracy, dlatego też uważa, że 
potrzebne są bezpieczne przystanie i 
wyłączenia grupowe dotyczące współpracy 
w zakresie wymiany i łączenia danych, a 
także więcej wskazówek ze strony Komisji 
dla przedsiębiorstw w kwestiach prawa 
konkurencji;

7. wzywa Komisję do oceny 
możliwości określenia standardów w celu 
rozwiązania problemu nierównowagi siły 
rynkowej; podkreśla, że jednolita 
europejska przestrzeń danych będzie 
wymagała umożliwienia 
przedsiębiorstwom ścisłej współpracy, 
dlatego też uważa, że potrzebne są 
bezpieczne przystanie dotyczące 
współpracy w zakresie wymiany i łączenia 
danych, a także więcej wskazówek ze 
strony Komisji dla przedsiębiorstw w 
kwestiach prawa konkurencji;

Or. fr

Poprawka 58
Stéphane Séjourné, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że kwestie własności 
danych i kontroli dostępu do danych 
często znajdują się poza zasięgiem MŚP, a 
mają istotne skutki gospodarcze; 
podkreśla, że w celu rozwiązania tego 
problemu podmioty prywatne i publiczne 
powinny mieć dostęp do środowiska 
platformy, na której mogłyby łączyć swoje 
dane w warunkach akceptowalnych dla 
podmiotów przekazujące dane; zwraca 
uwagę, że takie środowisko obniżyłoby 
ryzyko i koszty wymiany i łączenia 
danych, w tym dzięki pokrywaniu kosztów 
kwestii prawnych, technicznych, 
bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w 
ramach scentralizowanego środowiska;

Or. en
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Poprawka 59
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
współpracy Komisji z państwami 
członkowskimi zmierzającej do 
zwiększenia liczby zbiorów danych o 
wysokiej wartości we wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych w ramach 
Komitetu ds. Otwartych Danych i 
Ponownego Wykorzystywania Informacji 
Sektora Publicznego; zachęca Komisję do 
przygotowania analizy kosztów i korzyści 
rozszerzenia listy zbiorów danych 
udostępnianych nieodpłatnie i bez 
ograniczeń o kolejne obszary o 
największym potencjale do wykorzystania 
w innowacyjnych technologiach, takich 
jak sztuczna inteligencja;

Or. en

Poprawka 60
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób; 
podkreśla potrzebę określenia wspólnych 
standardów jakości, autentyczności i 
integralności danych, aby można było 



AM\1221284PL.docx 35/58 PE660.437v03-00

PL

odpowiednio wykorzystać ich wartość, w 
szczególności do celów związanych ze 
stosowaniem SI;

Or. ro

Poprawka 61
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł 
międzysektorowych standardów w celu 
zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób, 
bez pozostawiania w tym względzie 
ewentualnych luk, które mogłyby zająć 
działające w wielu sektorach podmioty 
gospodarcze o znaczącej sile rynkowej; 
podkreśla znaczenie otwartych i 
niezastrzeżonych standardów w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 
interoperacyjności;

Or. en

Poprawka 62
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
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kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób; 
wzywa państwa członkowskie, by 
zapewniły dostęp do informacji 
publicznych i danych wysokiej jakości 
znajdujących się w posiadaniu organów 
publicznych, w szczególności w dziedzinie 
prawa, bez uszczerbku dla rozporządzenia 
w sprawie ochrony danych osobowych i 
dyrektywy o e-prywatności;

Or. en

Poprawka 63
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób; 
uważa, że standardy takie należy 
opracować w konsultacji z 
zainteresowanymi stronami społeczeństwa 
obywatelskiego, pod auspicjami 
niekomercyjnych forów 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 64
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób; 
apeluje o wspólne, jednolite i 
ustrukturyzowane europejskie wytyczne 
dotyczące formatów danych, które 
powinny nadawać się do odczytu 
maszynowego i opierać na otwartych 
standardach zapisywania;

Or. en

Poprawka 65
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych, opartych na konsensusie i 
kierowanych przez przemysł standardów w 
celu zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

8. zaleca dalsze wzmacnianie 
interoperacyjności i ustanowienie 
wspólnych standardów w celu 
zagwarantowania, że przepływ danych 
między różnymi maszynami i podmiotami 
może odbywać się w innowacyjny sposób;

Or. fr

Poprawka 66
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że technologia otwartego 
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oprogramowania sprzyja 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; 
zauważa ponadto, że technologia 
otwartego oprogramowania może odegrać 
znaczącą rolę w zapewnieniu Europie 
cyfrowej suwerenności; uważa w związku 
z tym, że Komisja powinna aktywnie 
zachęcać do korzystania z technologii 
otwartego oprogramowania i promować 
ją, w szczególności za pomocą 
skutecznych i stałych instrumentów 
finansowania;

Or. en

Poprawka 67
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. odnotowuje potrzebę spójnej 
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;

Or. en

Poprawka 68
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. 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 obowiązujących 
przepisów i dużą 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 należy wprowadzić konkretne 
zasady i podejścia; uważa, że należy 
wspierać modele, które skupiają się na 
anonimizacji, co wymaga jasnej podstawy 
prawnej i wykazu kryteriów, oraz inne 
techniczne sposoby zapewnienia 
prywatności, takie jak przejście od 
udostępniania danych do udostępniania 
obliczeń, interfejsów programowania 
aplikacji, danych syntetycznych i 
piaskownic danych;

9. stwierdza, że rozróżnienie między 
systemami prawnymi dotyczącymi danych 
osobowych i nieosobowych jest niezbędne, 
zgodnie z ramami RODO i dyrektywy o e-
prywatności; ostrzega przed potencjalnymi 
nadużyciami w odniesieniu do wysoce 
wrażliwych danych osobowych, takich jak 
szczególne kategorie danych w 
rozumieniu art. 9 RODO czy treść 
komunikacji elektronicznej i metadane 
objęte zakresem dyrektywy o e-
prywatności; podkreśla, że zgodnie z 
zasadą celowości RODO wymianę danych 
należy ograniczyć do danych 
nieosobowych, np. danych przemysłowych 
lub handlowych, lub bezpiecznie i 
skutecznie zanonimizowanych danych 
osobowych, w tym w zbiorach danych 
mieszanych; uważa, że Komisja powinna 
promować dalsze badania na temat 
technik anonimizacji i zachęcać do ich 
stosowania; techniki takie polegają 
między innymi na przejściu od 
udostępniania danych do udostępniania 
obliczeń, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że przy udostępnianiu 
obliczeń nie są przekazywane żadne dane 
osobowe ani dane pozwalające na 
zrekonstruowanie informacji osobowych, 
interfejsów programowania aplikacji w 
celu wyodrębnienia dostępu do danych 
bez ich wymiany, danych syntetycznych, 
które mają cechy kompletnych zbiorów 
danych, lecz nie zawierają rzeczywistych 
danych osobowych, i piaskownic danych, 
które wykorzystują odrębne bazy danych 
niezawierające rzeczywistych danych 
osobowych;

Or. en

Poprawka 69
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
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Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. 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 obowiązujących 
przepisów i dużą 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 należy wprowadzić konkretne 
zasady i podejścia; uważa, że należy 
wspierać modele, które skupiają się na 
anonimizacji, co wymaga jasnej podstawy 
prawnej i wykazu kryteriów, oraz inne 
techniczne sposoby zapewnienia 
prywatności, takie jak przejście od 
udostępniania danych do udostępniania 
obliczeń, interfejsów programowania 
aplikacji, danych syntetycznych i 
piaskownic danych;

9. stwierdza, że niezbędne jest 
rozróżnienie między systemami prawnymi 
dotyczącymi danych osobowych i 
nieosobowych; zauważa, że rozróżnienie to 
może być trudne do wprowadzenia w 
praktyce ze względu na istnienie danych 
mieszanych, dla których należy 
wprowadzić konkretne zasady i podejścia; 
uważa, że należy wspierać modele, które 
skupiają się na anonimizacji, co wymaga 
jasnej podstawy prawnej i wykazu 
kryteriów, oraz inne techniczne sposoby 
zapewnienia prywatności, takie jak 
przejście od udostępniania danych do 
udostępniania obliczeń, interfejsów 
programowania aplikacji, danych 
syntetycznych i piaskownic danych;

Or. fr

Poprawka 70
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. 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 obowiązujących 
przepisów i dużą niepewność prawną co do 

9. 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 obowiązujących 
przepisów i dużą niepewność prawną co do 
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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 
należy wprowadzić konkretne zasady i 
podejścia; uważa, że należy wspierać 
modele, które skupiają się na anonimizacji, 
co wymaga jasnej podstawy prawnej i 
wykazu kryteriów, oraz inne techniczne 
sposoby zapewnienia prywatności, takie 
jak przejście od udostępniania danych do 
udostępniania obliczeń, interfejsów 
programowania aplikacji, danych 
syntetycznych i piaskownic danych;

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 
obowiązujące 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; uważa, że należy wspierać 
modele, które skupiają się na anonimizacji, 
co wymaga jasnej podstawy prawnej i 
wykazu kryteriów, oraz inne techniczne 
sposoby zapewnienia prywatności, takie 
jak przejście od udostępniania danych do 
udostępniania obliczeń, interfejsów 
programowania aplikacji, danych 
syntetycznych i piaskownic danych;

Or. en

Poprawka 71
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że w RODO uznano, iż 
ochrona danych nie ma zastosowania do 
informacji anonimowych, które określono 
jako informacje niewiążące się ze 
zidentyfikowaną lub możliwą do 
zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do 
danych osobowych zanonimizowanych 
w taki sposób, że osoby, której dane 
dotyczą, nie można lub już nie można 
zidentyfikować; uznaje, że RODO nie 
dotyczy w związku z tym przetwarzania 
informacji anonimowych, w tym 
przetwarzania do celów statystycznych lub 
naukowych; przypomina ponadto, że w 
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art. 89 ust. 1 RODO nakazano 
anonimizację danych w przypadku, gdy 
dane osobowe nie są już potrzebne do 
realizacji danego celu;

Or. en

Poprawka 72
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. 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 interesie publicznym lub w związku z 
wykonywaniem zadań finansowanych ze 
środków publicznych; podkreśla, że ze 
względu na ich wagę i wysoką wartość dla 
społeczeństwa dane takie powinny być 
udostępniane i ponownie wykorzystywane 
dla dobra ogólnego, z poszanowaniem 
zasad ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 73
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla potrzebę usprawnienia i 
uregulowania wymiany danych między 
podmiotami publicznymi (G2G, wzajemna 
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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;

Or. en

Poprawka 74
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że wdrażanie i 
egzekwowanie proponowanych nowych 
ram dotyczących godnego zaufania 
zarządzania danymi wymaga dostępu 
właściwych organów do kodów i danych, a 
w przypadku niektórych technologii 
wysokiego ryzyka, takich jak aplikacje 
wykorzystywane przez organy rządowe w 
odniesieniu do obywateli – dostępu 
obywateli; uważa, że prawa własności 
intelektualnej nie powinny stanowić 
przeszkody dla takiego dostępu;

Or. en

Poprawka 75
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla znaczenie wyjaśnienia 
praw umownych osób fizycznych i 

10. podkreśla znaczenie wyjaśnienia 
praw umownych i innych praw osób 
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przedsiębiorstw, które przyczyniają się do 
tworzenia danych przy użyciu maszyn lub 
innych urządzeń;

fizycznych i przedsiębiorstw, które 
przyczyniają się do tworzenia danych przy 
użyciu maszyn lub innych urządzeń, z 
należytym uwzględnieniem możliwości 
legalnego wykorzystywania danych i 
wytwarzania oprogramowania dla ogółu 
społeczeństwa przez społeczność wolnego 
oprogramowania bez automatycznego 
objęcia zobowiązaniami przewidzianymi 
dla przedsiębiorstw wytwarzających i 
wykorzystujących dane w ramach 
prowadzonej przez nie działalności;

Or. en

Poprawka 76
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla znaczenie wyjaśnienia 
praw umownych osób fizycznych i 
przedsiębiorstw, które przyczyniają się do 
tworzenia danych przy użyciu maszyn lub 
innych urządzeń;

10. 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;

Or. en

Poprawka 77
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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10a. 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 prowadzenia 
takiej działalności;

Or. en

Poprawka 78
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. 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; zwraca uwagę na potrzebę 
sfinalizowania przeglądu rozporządzenia 
w sprawie e-prywatności w celu 
stworzenia równych warunków działania 
dla unijnych przedsiębiorstw pod 
względem nabywania, wykorzystywania i – 
w szczególności – przekazywania danych;

Or. en

Poprawka 79
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

10b. podkreśla, że chociaż ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych 
obowiązuje od ponad dwóch lat, nadal 
brakuje praktycznych narzędzi 
umożliwiających osobom fizycznym 
realizację ich prawa do przenoszenia 
danych osobowych między 
administratorami w dogodny i przyjazny 
dla użytkownika sposób; zwraca uwagę na 
potrzebę stworzenia zautomatyzowanego, 
bezpiecznego i przejrzystego systemu w 
celu egzekwowania prawa osób fizycznych 
do zarządzania swoimi danymi 
osobowymi;

Or. en

Poprawka 80
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Śródtytuł 4

Projekt opinii Poprawka

Odpowiedzialność za dane skreśla się

Or. en

Poprawka 81
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. uważa, że istniejące zasady 
odpowiedzialności i neutralne 
technologicznie zasady odpowiedzialności 
są już dostosowane do gospodarki 
cyfrowej i większości powstających 

skreśla się
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technologii; stwierdza, że istnieją jednak 
przypadki, takie jak te dotyczące 
operatorów systemów SI, w których 
konieczne są nowe zasady 
odpowiedzialności, aby zapewnić 
poszkodowanym osobom odpowiednie 
odszkodowanie;

Or. en

Poprawka 82
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. uważa, że istniejące zasady 
odpowiedzialności i neutralne 
technologicznie zasady odpowiedzialności 
są już dostosowane do gospodarki cyfrowej 
i większości powstających technologii; 
stwierdza, że istnieją jednak przypadki, 
takie jak te dotyczące operatorów 
systemów SI, w których konieczne są nowe 
zasady odpowiedzialności, aby zapewnić 
poszkodowanym osobom odpowiednie 
odszkodowanie;

11. uważa, że istniejące zasady 
odpowiedzialności i neutralne 
technologicznie zasady odpowiedzialności 
są już dostosowane do gospodarki cyfrowej 
i większości powstających technologii; 
stwierdza, że istnieją jednak przypadki, 
takie jak te dotyczące operatorów 
systemów SI, jak również szkód 
spowodowanych działaniem SI i innych 
szkód wynikających z niedoskonałości lub 
nieprawidłowości zbiorów danych, w 
których konieczne są nowe zasady 
odpowiedzialności, aby zapewnić 
poszkodowanym osobom odpowiednie 
odszkodowanie;

Or. en

Poprawka 83
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka
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11. uważa, że istniejące zasady 
odpowiedzialności i neutralne 
technologicznie zasady odpowiedzialności 
są już dostosowane do gospodarki 
cyfrowej i większości powstających 
technologii; stwierdza, że istnieją jednak 
przypadki, takie jak te dotyczące 
operatorów systemów SI, w których 
konieczne są nowe zasady 
odpowiedzialności, aby zapewnić 
poszkodowanym osobom odpowiednie 
odszkodowanie;

11. uważa, że chociaż istniejące 
systemy odpowiedzialności są już być może 
ogólnie dostosowane do ery cyfrowej, 
istnieją obszary, takie jak sztuczna 
inteligencja i podobne technologie, w 
których mogą być konieczne nowe zasady 
odpowiedzialności, aby zwiększyć pewność 
prawa i zapewnić odpowiedni system 
odszkodowań za legalne wykorzystywanie 
danych;

Or. en

Poprawka 84
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina, że dane są centralnym 
elementem rozwoju SI i że systemy SI 
polegają na dużej ilości danych i 
przetwarzają duże ilości danych oraz że 
systemy te często wykorzystują dane 
ustrukturyzowane; celem strategii w 
zakresie danych powinno być zwiększenie 
dostępności danych poprzez 
wyeliminowanie istniejących barier i 
promowanie korzystania z nowoczesnych 
usług internetowych i opartych na 
interfejsie programowania aplikacji w 
celu dogodnego i szybkiego wyszukiwania, 
przeglądania i przetwarzania dostępnych 
danych;

Or. en

Poprawka 85
Axel Voss



AM\1221284PL.docx 49/58 PE660.437v03-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. apeluje do Komisji, by przed 
przedstawieniem nowych wniosków 
ustawodawczych dokonała kompleksowej 
oceny podobnych luk prawnych w 
odniesieniu do odpowiedzialności za dane 
i rozważyła możliwe dostosowania w 
obecnych systemach odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 86
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. apeluje do Komisji o rozważenie, 
czy nie należy uściślić przepisów w 
sprawie odpowiedzialnego 
wykorzystywania danych; podkreśla 
potrzebę promowania zasady ułatwiania 
dobrowolnej wymiany danych;

Or. ro

Poprawka 87
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla potrzebę 
identyfikowalnych i publicznie dostępnych 
danych treningowych dla algorytmów; 
uważa, że w dziedzinach takich jak 
zdrowie odpowiedzialność musi 
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ostatecznie spoczywać na osobie fizycznej 
lub prawnej;

Or. en

Poprawka 88
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej, prywatności i tajemnic 
handlowych;

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej, prywatności i tajemnic 
handlowych; 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;

Or. en

Poprawka 89
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej, prywatności i tajemnic 

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej, prywatności i tajemnic 
handlowych; uważa również, że ochrona 
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handlowych; zapewniana przez dyrektywę o ochronie 
sygnalistów powinna mieć także 
zastosowanie do następnej europejskiej 
strategii w zakresie danych;

Or. fr

Poprawka 90
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej, prywatności i tajemnic 
handlowych;

12. 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;

Or. en

Poprawka 91
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej, prywatności i tajemnic 
handlowych;

12. podkreśla, że przy wdrażaniu 
europejskiej strategii w zakresie danych 
należy zachować równowagę między 
promowaniem szerszego wykorzystania i 
wymiany danych a ochroną praw własności 
intelektualnej i tajemnic handlowych, z 
pełnym poszanowaniem prywatności;

Or. fr
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Poprawka 92
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher, Adrián 
Vázquez Lázara

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. podkreśla, że aby uwolnić 
potencjał technologii cyfrowych, 
konieczne jest usunięcie zbędnych barier 
prawnych, tak by nie hamować wzrostu 
ani innowacyjności w rozwijającej się 
unijnej gospodarce opartej na danych;

Or. en

Poprawka 93
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. jest przekonany, że gospodarka 
cyfrowa oparta na danych nie wymaga 
istotnych zmian w istniejących ramach 
prawnych dotyczących praw własności 
intelektualnej, i w związku z tym zauważa, 
że Komisja powinna dokładnie ocenić, 
jakie dostosowania prawne są naprawdę 
konieczne; w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i wyjaśnienia stosowania 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 
handlowej;

13. jest przekonany, że ze względu na 
kluczowe znaczenie gospodarki cyfrowej 
opartej na danych na całym świecie 
istniejące unijne ramy prawne dotyczące 
praw własności intelektualnej nie powinny 
stać na przeszkodzie innowacjom, i w 
związku z tym zauważa, że Komisja 
powinna dokładnie ocenić, jakie 
dostosowania prawne są naprawdę 
konieczne; przypomina, że zgodnie z 
pierwszą oceną dyrektywy w sprawie baz 
danych wprowadzenie nowego „prawa sui 
generis” doprowadziło do ograniczenia 
produkcji europejskich baz danych; w 
związku z tym przyjmuje z zadowoleniem 
zamiar Komisji dotyczący przeglądu 
dyrektywy w sprawie baz danych i 
wyjaśnienia stosowania dyrektywy w 
sprawie tajemnicy handlowej;

Or. en
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Poprawka 94
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. jest przekonany, że gospodarka 
cyfrowa oparta na danych nie wymaga 
istotnych zmian w istniejących ramach 
prawnych dotyczących praw własności 
intelektualnej, i w związku z tym zauważa, 
że Komisja powinna dokładnie ocenić, 
jakie dostosowania prawne są naprawdę 
konieczne; w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i wyjaśnienia stosowania 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 
handlowej;

13. jest przekonany, że gospodarka 
cyfrowa oparta na danych nie wymaga 
istotnych zmian w istniejących ramach 
prawnych dotyczących praw własności 
intelektualnej, i w związku z tym zauważa, 
że Komisja powinna dokładnie ocenić, 
jakie dostosowania prawne są naprawdę 
konieczne, aby uniknąć powielania 
przepisów; w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i wyjaśnienia stosowania 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 
handlowej;

Or. ro

Poprawka 95
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. jest przekonany, że gospodarka 
cyfrowa oparta na danych nie wymaga 
istotnych zmian w istniejących ramach 
prawnych dotyczących praw własności 
intelektualnej, i w związku z tym zauważa, 
że Komisja powinna dokładnie ocenić, 
jakie dostosowania prawne są naprawdę 
konieczne; w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i wyjaśnienia stosowania 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 

13. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia oceny skutków w celu 
ustalenia, czy gospodarka cyfrowa oparta 
na danych wymaga istotnych zmian lub 
dostosowań w istniejących ramach 
prawnych dotyczących praw własności 
intelektualnej; w związku z tym przyjmuje 
z zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i wyjaśnienia stosowania 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 
handlowej;
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handlowej;

Or. en

Poprawka 96
Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Javier Nart, Liesje Schreinemacher

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. jest przekonany, że gospodarka 
cyfrowa oparta na danych nie wymaga 
istotnych zmian w istniejących ramach 
prawnych dotyczących praw własności 
intelektualnej, i w związku z tym zauważa, 
że Komisja powinna dokładnie ocenić, 
jakie dostosowania prawne są naprawdę 
konieczne; w związku z tym przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i wyjaśnienia stosowania 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 
handlowej;

13. wzywa do przeprowadzenia ocen 
skutków w odniesieniu do nowych 
technologii cyfrowych przed 
przedstawieniem wniosków dotyczących 
nowych przepisów lub zmian w 
istniejących przepisach; przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
przeglądu dyrektywy w sprawie baz 
danych i ewentualnego dalszego 
wyjaśnienia stosowania dyrektywy w 
sprawie ochrony tajemnicy handlowej;

Or. en

Poprawka 97
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. podkreśla potrzebę zajęcia się 
nadal występującymi wątpliwościami 
związanymi ze zgodną z prawem 
eksploracją tekstów i danych, jakie mogą 
nadal mieć użytkownicy danych i twórcy 
SI w następstwie przyjęcia dyrektywy (UE) 
2019/790; wzywa Komisję do wydania 
wytycznych dotyczących publicznego 
dostępu w scentralizowany sposób do 



AM\1221284PL.docx 55/58 PE660.437v03-00

PL

możliwości zastrzegania praw inaczej niż 
za pośrednictwem środków nadających się 
do odczytu maszynowego;

Or. en

Poprawka 98
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. zauważa, że wykorzystywanie treści 
chronionych prawem autorskim jako 
danych wejściowych musi podlegać ocenie 
w świetle istniejących zasad i wyjątku 
„eksploracji tekstów i danych” 
przewidzianego w dyrektywie w sprawie 
prawa autorskiego i praw pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym oraz że nie 
należy tworzyć żadnych nowych wyjątków 
w tym względzie;

Or. en

Poprawka 99
Sergey Lagodinsky

Projekt opinii
Śródtytuł 6

Projekt opinii Poprawka

Jurysdykcja i prawo procesowe Jurysdykcja, prawo właściwe i prawo 
procesowe

Or. en

Poprawka 100
Sergey Lagodinsky
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Projekt opinii
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13b. podkreśla, że legalne 
wykorzystywanie danych nieosobowych, 
dostęp do nich lub ich wymiana w jednym 
państwie członkowskim powinny mieć 
skutek transgraniczny, aby przyspieszyć 
rozwój innowacyjnych przestrzeni danych 
w UE mogących konkurować na całym 
świecie; uważa, że takie „wzajemne 
uznawanie” elastyczności prawnej może 
zagwarantować pewność prawa dla 
unijnych innowatorów, w tym MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up;

Or. en

Poprawka 101
Tiemo Wölken, Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję do dokonania 
oceny, w jakim stopniu stosowanie 
przepisów prawa obcych jurysdykcji, 
takich jak amerykańska ustawa CLOUD, 
może prowadzić do niepewności prawnej i 
utrudnień dla mieszkańców i 
przedsiębiorstw Unii oraz czy konieczne 
jest podjęcie jakichkolwiek działań w tym 
zakresie.

14. wzywa Komisję do przyjęcia 
środków w celu zapewnienia, by 
stosowanie przepisów prawa obcych 
jurysdykcji, takich jak amerykańska ustawa 
CLOUD, 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.

Or. en

Poprawka 102
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher
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Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję do dokonania 
oceny, w jakim stopniu stosowanie 
przepisów prawa obcych jurysdykcji, 
takich jak amerykańska ustawa CLOUD, 
może prowadzić do niepewności prawnej i 
utrudnień dla mieszkańców i 
przedsiębiorstw Unii oraz czy konieczne 
jest podjęcie jakichkolwiek działań w tym 
zakresie.

14. wzywa Komisję do dokonania 
oceny, w jakim stopniu stosowanie 
przepisów prawa obcych jurysdykcji, 
takich jak amerykańska ustawa CLOUD 
czy chińska krajowa ustawa w sprawie 
wywiadu z 2017 r., może prowadzić do 
niepewności prawnej i utrudnień dla 
mieszkańców i przedsiębiorstw Unii oraz 
czy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek 
działań w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 103
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję do dokonania 
oceny, w jakim stopniu stosowanie 
przepisów prawa obcych jurysdykcji, 
takich jak amerykańska ustawa CLOUD, 
może prowadzić do niepewności prawnej i 
utrudnień dla mieszkańców i 
przedsiębiorstw Unii oraz czy konieczne 
jest podjęcie jakichkolwiek działań w tym 
zakresie.

14. wzywa Komisję do dokonania 
oceny, w jakim stopniu stosowanie 
przepisów prawa obcych jurysdykcji, 
takich jak amerykańska ustawa CLOUD, 
prowadzi do niepewności prawnej i 
utrudnień dla mieszkańców i 
przedsiębiorstw Unii oraz czy konieczne 
jest podjęcie jakichkolwiek działań w tym 
zakresie.

Or. fr

Poprawka 104
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

14a. podkreśla, że pełne wykorzystanie 
potencjału gospodarki opartej na danych 
byłoby niemożliwe bez zapewnienia 
pracownikom organów ścigania i 
administracji sądowej odpowiedniego 
poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze 
zarządzania danymi; zauważa, że 
umiejętności cyfrowe odgrywają kluczową 
rolę w procesie cyfryzacji wymiaru 
sprawiedliwości we wszystkich państwach 
członkowskich; podkreśla, że proces ten 
może napotkać wiele przeszkód pod 
względem skutecznego i bezpiecznego 
gromadzenia, przetwarzania i wymiany 
danych;

Or. en

Poprawka 105
Axel Voss

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. twierdzi, że Komisja powinna 
poddać dalszej ocenie zmiany w 
istniejących 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 Parlamentu w sprawie 
wspólnych minimalnych norm w 
postępowaniu cywilnym 
(2015/2084(INL));

Or. en


