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Szanoit”in Państwo.

w odpowiedzi na wniosek Fundacji Panoptykon o udostępnienie informacji publicznej z dnia

22 października 2013 r.. poniżej udzielam informacji xy zakresie przedłożonych pytań:

1. Czy Mhz is! er Adm inistracji I Cyfhzacji zwrócił się do Komisarz Vn”z one Red/ag w sprawie

nsflz\numia negocjacji nad Transatlantyckim Pa,inent%ś”enz Handloit”y,n J init”estycyjmąn

(Tli?)

Minister Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny jest za kwestie związane z ogólnymi

przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i w tym zakresie może podejmować

stosowanie działania. Doyczy to także zagadnień związanych z prowadzonymi obecnie przez

Komisję Europejską negocjacjami Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowego i

Inwestycyjnego (dalej: flIP). Zgodnie z posiadanymi przez Ministerstwo Administracji i

Cyfryzacji (dalej: MAiC) informacjami, kwestia ochrony danych osobowych nie była

oficjalnie przedmiotem i-ozmów bądź negocjacji. W szczególności na chwilę obecną. zgodnie

z przeprowadzonymi przez MAiC analizami. Komisja Europejska nie jest uprawniona do

podejmowania temaru przepływów danych osobowych w toku negocjacji YHP. Ewentualne

powierzenie Komisji Europejskiej takiej kompetencji może nastąpić jedynie w wyniku

modyfikacji udzielonego jej przez Państwa Czionkowskie mandatu, Ani Komisja Europejska.

ani żadne państwo członkowskie nie zgłosiło wniosku o modyfikację mandatu w tym
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kierunku w trakcie dyskusji nad przyjęciem mandatu negocjacyjnego dla Komisji

Europejskiej w tej kwestii.

Mimo to Minister Administracji i Cyfryzacji. w odpowiedzi na pojawiające się nieoficjalne

informacje, dotyczące potencjalnego włączenia zagadnień związanych z międzynarodowym

przepływem danych osobowych w zakres negocjacji YI1P. przekazał swoje stanowisko.

negatywnie oceniające taką koncepcję i wskazujące na zagrożenia z nią związane. Stanowisko

to przekazane zostało w trybie roboczym przez Pana Ministra. Gabinetowi Politycznemu

Komisarz yiyiane Reding. a jednocześnie pracownicy MAiC przekazali je również w trybie

roboczym do Miniswrswa Gospodarki.

Należy jednocześnie wskazać. że zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o dzialach administracji

rządowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.. poz. 713y sprawy współpracy z organizacjami

międzynarodowymi o charakterze gospodarczym oraz prowadzenia działań w zakresie

kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi. w

tym w szczególności w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej należą do

kompetencji Ministra właściwego do spraw gospodarki. Podjęcie samodzielnych działań w

tym zakresie. polegających w szczególności na skierowaniu do Komisji Europejskiej

postulatu wstrzymania negocjacji TuP, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

stanowiłoby wobec tego wkroczenie w sferę właściwości zastrzeżoną dla Ministra

Gospodarki. Ponadto stanowisko takie powinno zostać uzgodnione i zaakceptowane

uprzednio przez Radę Ministrów zgodnie z obowiązującymi procedurami formułowania

stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach zewnętrznych.

W chwili obecnej trwają prace Rządu RP, mające na celu aktualizację polskiego stanowiska w

poszczególnych sektorach objętych negocjacjami TFIP. W toku tych prac MAiC prezentuje

stanowisko wskaząjące na konieczność zwrócenia uwagi na kwestię ochrony danych

osobowych tak. aby negocjowana umowa nie wplynęła negatywnie na kszrah i skuteczność

europejskich przepisów w rym zakresie.

Ponadto należy w\jaśnić. że wypowiedź Ministra Administracji i Cyfryzacji w trakcie

zorganizowanej 11 września 2013 r. przez Fundację Panoptykon. Helsińską Fundację Praw

Cziowieka oraz Amnesty International Polska debaty ..Granice inwigilacji” dotyczyła

porrzehy wyjaśnienia zarzutów pojawiających się w stosunku do programów zbierania danych

przez amerykańskie agencje wywiadowcze pr/cd zakończeniem procesu negocjacji TTIP. Pan
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Minister Michał Boni nie zapowiadał jcdnak złożcnia wniosku o wstrzymanie negocjacji

TTIP do Komisarz Viyiane Reding. Jak wskazano złożenie takiego wniosku nic leży w

kompetencjach Ministra Administracji i Cyfryzacji. a takżc po stronie Komisji Europejskiej

właściwym jego adresatem hytby Komisarz Karci dc Gucht. odpowiedzialny za \kspólną

politykę handlową i prowadzone negocjacje. Konieczność pilnego wyjaśnienia wszystkich

spornych kwestii oraz unormowania ochrony danych obywateli Unii Europejskiej w

stosunkach z USA w drodze odpowiednich porozumień międzynarodowych hyta przez Pana

Ministra Michała Boniego wskazywana podczas szeregu spotkań z urzędnikami Komisji

Europejskiej. w tym Komisarz yiyiane Reding. Stanowisko takie prezentowane jest także

przez pracowników MAiC podczas spotkań na szczeblu roboczym. m. in. podczas omawiania

konieciności umieszcienia w tekście projektowanego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie

Danych art. 42a. zabraniającego ransferów danych osobowych do państw trzecich bez

podstawy prawnej w prawie krajowym. prawie Unii Europejskiej łub urnowie

międzynarodowej. Jak wskazał Minister Boni w swojej wypowiedzi poglądy te podzielane są

także przez zespół Komisarz Reding.

2. Ca M/ii/ster Administracji i CJnzacji otrzymał odpowiedz od Komisarz w tej sprawie?

Pros/nn i-óiśwe± O udostępnienie całej korespondemji ponzięda M/ii/s/rem Administracji /

Cy/hy:acji a Komisarz w tej sprawie.

W tej sprawie nie miała miejsce wymiana korespondencji pomiędzy Ministrem Administracji

i Cyfryiacji a Komisarz Viyżane Rediug.

Z poważaniem.,
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