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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 95/46/ΕΚ και η οδηγία πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες 2009/140/ΕΚ κατέστησαν δυνατή την ελεύθερη ροή προσωπικών δεδομένων 
εντός της εσωτερικής αγοράς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει νέες προκλήσεις 
από απόψεως προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως αποτέλεσμα μίας 
ενισχυμένης επιγραμμικής (online) δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του e-
commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο)·

1. ζητεί η διάσταση για την προστασία των δεδομένων της εσωτερικής αγοράς να ενισχυθεί 
μέσω της ενοποιήσεως της νομοθεσίας των κρατών μελών και της αυξημένης νομικής 
βεβαιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα αποφεύγονται υπερβολικοί περιορισμοί και περαιτέρω 
οργανωτικές δαπάνες και θα μειώνονται τα διοικητικά βάρη, ειδικότερα για τις ΜΜΕ·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη για μία συνεπή εφαρμογή των κανόνων προστασίας των 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση των νέων τεχνολογιών στα δικαιώματα 
των μεμονωμένων ατόμων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελεύθερη κυκλοφορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι κανόνες περί συναινέσεως
εφαρμόζονται κατά τρόπο ενιαίο, ιδιαίτερα σε περιβάλλον online·

4. ζητεί την αναθεώρηση και απλούστευση του σημερινού συστήματος κοινοποίησης της
παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να καταστεί η επεξεργασία 
δεδομένων από όλους τους ελεγκτές δεδομένων λιγότερο δυσχερής και δαπανηρή·

5. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις διαδικασίες πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής 
δεδομένων καθώς επίσης και της προσφυγής στην εναλλακτική επίλυση διαφορών στην 
εσωτερική αγορά·

6. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μία αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτορρυθμιστικών 
πρωτοβουλιών ως μέσα για καλύτερη επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων.


