
PA\857921NL.doc PE458.792v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2011/2025(INI)

3.3.2011

ONTWERPADVIES
van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de 
Europese Unie
(2011/2025(INI))

Rapporteur voor advies: Matteo Salvini



PE458.792v01-00 2/3 PA\857921NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\857921NL.doc 3/3 PE458.792v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 
suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG en de EU-
telecompakketrichtlijn 2009/140/EG het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de 
interne markt mogelijk maken,

B. overwegende dat de snelle technologische ontwikkelingen hebben geleid tot nieuwe 
uitdagingen in de sfeer van de persoonsgegevensbescherming als gevolg van intensievere 
onlineactiviteiten, o.a. in de vorm van e-commerce;

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer rechtszekerheid te creëren, waarbij al te strikte 
beperkingen en bijkomende organisatorische kosten moeten worden vermeden en de 
administratieve lasten moeten worden verminderd, met name voor mkb-bedrijven; 

2. onderstreept de noodzaak tot consistente toepassing van de gegevensbeschermingsregels, 
waarbij ook rekening moet worden gehouden met het effect van nieuwe technologieën in 
de sfeer van de rechten van het individu, en dat er tegelijk ook op moet worden toegezien 
dat het vrije verkeer van persoonsgegevens bevorderlijk is voor de goede werking van de 
interne markt;

3. wijst met name op de behoefte aan bewustmakingsacties inzake gegevensbescherming om 
te bewerkstelligen dat de regels voor het verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het onlineverkeer;

4. pleit voor herziening en vereenvoudiging van het bestaande systeem voor de melding van 
inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens, zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle informatieverwerkingsinstanties minder omslachtig en goedkoper 
wordt;

5. verzoekt de Commissie zich nader te beraden over de modaliteiten voor de toegang, 
rectificatie en verwijdering van gegevens, alsmede over de toepassing van een alternatieve 
geschillenbeslechtingsregeling in de interne markt;

6. verzoekt de Commissie een effectbeoordeling op te maken van zelfregulerende 
initiatieven als instrument voor een betere handhaving van de 
gegevensbeschermingsregels.


