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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 jednolitej europejskiej przestrzeni danych ma 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia globalnej konkurencyjności UE, jej suwerenności 
cyfrowej i dobrobytu gospodarczego; 

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;

Zasady lepszego stanowienia prawa

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;

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;

Wymiana danych i prawa do danych

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; 

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;
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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;

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;

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;

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

Odpowiedzialność za dane

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;

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

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; 

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;

Jurysdykcja i prawo procesowe
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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.


