Środa, 10 marca 2021 r.
EROD przyjęła Program prac na lata 2021-2022, Oświadczenie dotyczące rozporządzenia w
sprawie prywatności i łączności elektronicznej, Wytyczne w sprawie wirtualnych asystentów
głosowych i Wytyczne w sprawie pojazdów połączonych, a także dyskutowała nad
odpowiednim stopniem ochrony w Zjednoczonym Królestwie.
Podczas 46. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła szereg dokumentów i omówiła projekty
decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie
przedstawionych przez Komisję Europejską.
Rada przyjęła swój dwuletni program prac na lata 2021-2022 zgodnie z art. 29 Regulaminu
wewnętrznego EROD. Program prac jest zgodny z priorytetami określonymi w Strategii EROD
na lata 2021-2023 i pozwoli zrealizować strategiczne cele Rady.
EROD przyjęła Oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i
łączności elektronicznej. W swoim oświadczeniu EROD z zadowoleniem przyjmuje
porozumienie w sprawie mandatu negocjacyjnego Rady UE, co jest pozytywnym krokiem na
drodze do finalizacji rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej. EROD
przypomina, że organom krajowym odpowiedzialnym za egzekwowanie RODO należy
powierzyć nadzór nad przepisami dotyczącymi prywatności zawartymi w przyszłym
rozporządzeniu, aby zapewnić zharmonizowaną wykładnię i egzekwowanie rozporządzenia w
sprawie prywatności i łączności elektronicznej w całej UE oraz zagwarantować równe szanse
na Jednolitym Rynku Cyfrowym.
Przewodnicząca EROD Andrea Jelinek powiedziała: „Rozporządzenie w sprawie prywatności i
łączności elektronicznej nie może – w żadnym wypadku – obniżać stopnia ochrony
oferowanego w obecnej dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej oraz powinno
uzupełniać RODO zapewniając dodatkowe mocne gwarancje poufności i ochrony wszystkich
rodzajów komunikacji elektronicznej.”
EROD przyjęła Wytyczne w sprawie wirtualnych asystentów głosowych. Wytyczne te mają na
celu ustalenie najistotniejszych wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów przez
wirtualnych asystentów głosowych oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zaleceń
jak sobie z nimi radzić. Wytyczne zostaną przekazane do publicznych konsultacji na okres
sześciu tygodni.
EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie pojazdów połączonych w wersji po
konsultacjach publicznych. Wytyczne koncentrują się na przetwarzaniu danych osobowych w
związku z nieprofesjonalnym użytkowaniem pojazdów połączonych przez osoby, których dane
dotyczą. Ostateczna wersja zawiera zaktualizowane brzmienie i dalsze wyjaśnienia w celu
uwzględnienia uwag i opinii otrzymanych podczas konsultacji publicznych.
Rada omówiła projekty decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym
Królestwie, które otrzymała od Komisji Europejskiej. EROD dokona dokładnego przeglądu
projektów decyzji, biorąc pod uwagę znaczenie zagwarantowania ciągłości i wysokiego stopnia
ochrony w zakresie przekazywania danych z UE.

I wreszcie, EROD przyjęła Wspólną opinię EROD-EIOD dotyczącą rozporządzenia w sprawie
zarządzania danymi. Jeszcze dziś zostanie opublikowane osobne oświadczenie prasowe w tej
sprawie.
Agenda 46. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna tutaj.

Informacja dla redaktorów:
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na posiedzeniu plenarnym EROD
podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem
formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

