Oświadczenie w sprawie współpracy w zakresie egzekwowania prawa
Przyjęte 28 kwietnia 2022 r.
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła następujące oświadczenie:
Na dwudniowym spotkaniu wysokiego szczebla w Wiedniu członkowie EROD uzgodnili dalsze
zacieśnienie współpracy w sprawach strategicznych oraz zróżnicowanie stosowanych
metod współpracy. Silne i szybkie egzekwowanie przepisów ma bardziej niż kiedykolwiek
kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnej interpretacji RODO.
EROD podkreśla swój obowiązek zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania RODO.
Organy ochrony danych potwierdzają zatem swoje zobowiązanie do ścisłej współpracy
transgranicznej i zgadzają się na dalsze jej zacieśnianie w następujący sposób:
-

Organy ochrony danych będą regularnie wspólnie określać sprawy transgraniczne
o znaczeniu strategicznym w różnych państwach członkowskich, w przypadku których
współpraca będzie traktowana priorytetowo i wspierana przez EROD.
a. Sprawy o znaczeniu strategicznym to sprawy, które spełniają szereg kryteriów
ilościowych i jakościowych (np. sprawy dotyczące dużej liczby osób, których dane
dotyczą w EOG, sprawy dotyczące strukturalnego lub powtarzającego się
problemu w kilku państwach członkowskich, sprawy w których przepisy o ochronie
danych zbiegają się z innymi dziedzinami prawa itp.).
b. Pod kierownictwem wiodącego organu nadzorczego na poziomie EROD zostanie
opracowany plan działania, który zagwarantuje, że prace będą prowadzone
w najbardziej efektywny sposób i w ustalonym terminie.
c. Organy ochrony danych będą kładły szczególny nacisk na wczesne i stałe dzielenie
się wszystkimi istotnymi informacjami w celu szybkiego osiągnięcia nieformalnego
porozumienia.
d. Grupy organów ochrony danych mogą zdecydować o połączeniu sił w zakresie
działań związanych z postępowaniami i egzekwowaniem prawa, a organy ochrony
danych mogą dzielić się pracą w ramach tych grup. W razie potrzeby można
utworzyć grupę zadaniową EROD.
e. EROD będzie ułatwiać korzystanie ze wszystkich instrumentów przewidzianych
w RODO, w tym ze wspólnych operacji organów nadzorczych na mocy
art. 62. Członkowie EROD uzgodnili, że wspólne postępowania mogą być
prowadzone przez ograniczoną liczbę organów ochrony danych ze względu na
efektywność. EROD usprawni również stosowanie przez organy ochrony danych
mechanizmu rozstrzygania sporów na mocy art. 65 i trybu pilnego na podstawie
art. 66.

-

EROD zajmie się konkretnymi kwestiami prawnymi dotyczącymi spraw mających
charakter ogólny poprzez:
a. szersze wykorzystanie opinii w ramach mechanizmu spójności w celu zajęcia
stanowiska (art. 64 ust. 2 RODO);
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b. organizowanie regularnych wewnętrznych warsztatów poświęconych tym
kwestiom, aby wpierać ich dostosowywanie..
-

Organy ochrony danych zobowiązują się do dalszej wymiany informacji na temat
krajowych strategii egzekwowania prawa w celu uzgodnienia rocznych priorytetów
w zakresie egzekwowania przepisów na poziomie EROD, co może znaleźć
odzwierciedlenie w krajowych programach egzekwowania prawa. Organy ochrony
danych mogą przygotować wspólne ramy egzekwowania przepisów, w tym wspólne
instrumenty kontroli.

-

Aby ułatwić transgraniczną wymianę informacji:
a. EROD zaproponuje wzór skarg dla osób, których dane dotyczą, do wykorzystania
przez organy ochrony danych na zasadzie dobrowolności,
b. EROD będzie nadal usprawniać swoje informatyczne narzędzia współpracy przy
wsparciu Komisji Europejskiej.

-

EROD sporządzi wykaz aspektów proceduralnych, które można bardziej
zharmonizować w prawie UE, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ współpracy
w ramach RODO. Zharmonizowane przepisy horyzontalne w administracyjnym prawie
procesowym mogłyby usunąć różnice w prowadzeniu przez organy ochrony danych
postępowań (transgranicznych) w celu zwiększenia ich efektywności. EROD będzie
również gromadzić najlepsze praktyki w zakresie interpretacji krajowych procedur
w sposób zapewniający skuteczniejsze stosowanie RODO.

-

Na koniec EROD stwierdza, że w najbliższych latach kluczowe znaczenie będzie miało
solidne osadzenie RODO i organów ochrony danych w ogólnej architekturze
regulacyjnej opracowywanej na potrzeby rynku cyfrowego (akt w sprawie danych, akt
o rynkach cyfrowych, akt o usługach cyfrowych, akt w sprawie sztucznej inteligencji,
akt w sprawie zarządzania danymi). Konieczne będzie zapewnienie jasnego podziału
kompetencji między organami regulacyjnymi, a także skutecznej współpracy.
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