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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че Директива 95/46/EО за защита на личните данни и 
Директивата с пакет мерки за електронните съобщителни мрежи 2009/140/EО 
правят възможно свободното движение на лични данни в рамките на вътрешния 
пазар;

Б. като има предвид, че бързото развитие на технологиите доведе до нови 
предизвикателства пред защитата на личните данни в резултат от засилената 
дейност в Интернет, включително електронната търговия; .

1. призовава за засилване на измерението, свързано със защитата на личните данни на 
вътрешния пазар, чрез уеднаквяване на законодателството в държавите-членки и 
засилване на правната сигурност, като се избягват прекомерни ограничения и 
допълнителни разходи по организацията и като се намали административната 
тежест, най-вече за МСП; 

2. подчертава нуждата от последователно прилагане на правилата за защита на 
личните данни, като се взема предвид въздействието на новите технологии върху 
правата на физическите лица и като същевременно се осигури свободното движение 
на лични данни с оглед улесняване на доброто функциониране на вътрешния пазар.

3. подчертава нуждата от дейности за повишаване на осведомеността относно 
защитата на личните данни, за да се гарантира, че правилата относно съгласието се 
прилагат по еднакъв начин, особено в интернет средата;

4. призовава за преразглеждане и опростяване на настоящата система за уведомяване 
при нарушаване на сигурността на личните данни с оглед на това обработката на 
лични данни от администраторите на такива данни да стане по-малко обременяваща 
и по-малко струваща;

5. призовава Комисията да разгледа условията за упражняване на правата за достъп, 
поправка и заличаване на лични данни, както и прибягването във вътрешния пазар 
до механизми за алтернативно разрешаване на спорове;

6. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на инициативите за 
саморегулиране като инструменти за по-добро прилагане на правилата за защита на 
личните данни.


