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Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca 2016 r., GMS-WP-173-170/16 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) nie uznaje za 

celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo energetyane 

oraz niektórych innych ustaw. 

Z wyrazami szacunku 

-· .. ,: ....... .......... 
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Prof. dr hab. Małgct~ta Gersdorf 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, tel. 22 530 82 03, faks 22 530 91 00, e-mail: ppsek@sn.pl, www.sn.pl 
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w odpowiedzi na pismo z dnia 23 czerwca hr. o sygn. OMS-WP-173~ 170116 (data wpływu do Biura 

GIODO: 29 c:c:erwc_a br.) dot. poselsldegu projektu ustawy o .zmiunie ustawy - Prawo 

energetyc:~ene ora~ nivldórych inny(!h Uljtaw (druk sejmowy nr 653) upr~ęjmie inłormujJY, iż 

Generalny lnspeldor Ochrony Danych Osobowych- z punktu widunia przępisów ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922. zwunej d~dej ustuwą 

o o':hronie d;myth osobowych) ~ .. zglnszn następująee uwagi. 

Wart. 4 pkt l projektu zaproponowano zmianę art. 12 ust. 4 ustawy :c dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie moniłorQwąnia i kontrolowaniajakości paliw (Dz. U. z 2014 r., po:t. 1728 i z 2015 r., 

poz. 1361) poprzez umOiliwienie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępniania 

wykŁl.:r::;ów, które :atwkm.tją dune o~ob<1we. Jednocześnie) im.tl;zej ni;!; w przypadl~u innych 

proponownnych w projekcie :r.minn, nie wskuznno.jakie dł.Ule będą podleguły udostępnianiu. Należy 

tak;Gc :zwrócić 1.1wagę, że w w/w ustawje brak jest pi"zepisów określających zakres danych 

PI"-'etwart.anych w wykazach w niej wskazanych. Parlament powinien u:tupclnić projekt o przepisy 

regulujtJ.ce zakre~ pr.Letwarzanych danych, co byłoby właściwym wykonaniem pr.tepisu ttrt. 26 ust. 

l pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych. W przepisie tym ujęto ząJjadę ad(:l"watnęSci, 

zgodnie z którą administrator powinien przetwat-zać tylJ(o takiego rodzaju dane i tylko o takiej 

tre:k:i, l~tórt: :;ą niezbędn~ ze wzglydu na cel zbierania danych. 

Amdogłczną uwAgę mdezy :tglosi~ wobec "rt. 5 l) Id 2 Jlrojel,tu, w kt61ym zaproponowano 

zmianę brzmienia ~ut. 28a ustttwy z unia 25 ~ierpni" 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach 
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ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 775). Właściwą r0gulację łtwestii zaluesu dnnych ujęty<'.h w 

publicznie dostępnym rejestł'7.C znproponowltno w arf. l pkt 9 projektu, którym dodaje si.ę art .. 

32a ustawy z dnia lO kwietnia 1997 r.- Pr~wo energetyczne (Dz. U. z 2012 r .• po:G. 1059, z późn, 

ZJ.n.). Iak 12roponowana regulacja mogłaby zostać wdoptowąna do dwóch pown_ęj 

komentowanych nr,smi~ów. 
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