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Nowe rozporządzenie wzmacnia role EIOD i Europolu 

 
Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) Giovanni Buttarelli i dyrektor Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Organów Ścigania (Europol) Rob Wainwright z zadowoleniem odebrali niedawne przyjęcie 
przez Parlament Europejski nowego rozporządzenia w sprawie Europolu.  

Przemawiając podczas zorganizowanej w siedzibie Europolu konferencji zatytułowanej „Privacy in the 
Digital Age of Encryption and Anonymity Online” [Ochrona prywatności w epoce cyfrowej szyfrowania i 
anonimowości on-line], Giovanni Buttarelli i Rob Wainwright powiedzieli, że nowe rozporządzenie 
rozszerza uprawnienia Europolu w zakresie walki z terroryzmem oraz poważną i zorganizowaną 
przestępczością, jak również wzmacnia jego rolę centralnego ośrodka wymiany informacji.  

Giovanni Buttarelli, EIOD, stwierdził: „UE staje wobec ogromnych wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem, które wymagają od nas bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdecydowanego 
utrzymania naszych wartości oraz naszych podstawowych praw i wolności. Nowe rozporządzenie 
unowocześnia ramy wymiany informacji. Jego wprowadzenie następuje w odpowiednim czasie, 
zbiegając się z niedawnym przyjęciem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz dyrektywy w 
sprawie policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Biorąc pod uwagę naszą nową rolę 
wynikającą z rozporządzenia w sprawie Europolu, EIOD będzie bazował na naszym szerokim 
doświadczeniu w zakresie nadzorowania przetwarzania danych osobowych na poziomie UE w sektorze 
organów ścigania”. 

Rob Wainwright, dyrektor Europolu, powiedział: „Europol cieszy się z przyjęcia nowego 
rozporządzenia oraz dziękuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej i Komisji 
Europejskiej za obdarzenie zaufaniem zreformowanego i silniejszego Europolu. Nowe rozporządzenie 
zapewni Europolowi solidne ramy ochrony danych i dzięki niemu agencja będzie dysponowała 
elastycznym i nowoczesnym systemem zarządzania danymi, co umożliwi Europolowi lepsze wspieranie 
państw członkowskich w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną”. 

Nowe rozporządzenie zwiększa odpowiedzialność Agencji i utwierdza solidne ramy ochrony danych 
Europolu. Ustala się w nim, że nadzór nad Europolem będzie sprawowany przez EIOD począwszy od 
dnia 1 maja 2017 r. Krajowe organy ochrony danych będą w dalszym ciągu odgrywać ważną rolę 
doradczą w ramach rady współpracy, której EIOD będzie członkiem. 

Giovanni Buttarelli i Rob Wainwright podkreślili, że wobec istotnych wyzwań związanych z 
bezpieczeństwem stojących obecnie przed Europą istnieje pilna konieczność, aby państwa 
członkowskie UE poprawiły analizę i efektywną wymianę informacji oraz aby stały na straży wartości i 
wolności przewidzianych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 

Europol jest agencją UE zajmującą się egzekwowaniem prawa i wspiera organy krajowe poprzez 
wymianę informacji, analizy wywiadowcze i oceny zagrożeń. Agencja zajmuje się terroryzmem i 
przestępczością międzynarodową, w tym cyberprzestępczością, przemytem narkotyków i handlem 
ludźmi. Europol zatrudnia ponad 1 000 pracowników, a jego siedziba znajduje się w Hadze (Holandia). 
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