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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy,
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że dyrektywa w sprawie ochrony danych 95/46/WE i dyrektywa pakietu 
telekomunikacyjnego UE 2009/140/WE umożliwiają swobodny przepływ danych 
osobowych na rynku wewnętrznym;

B. mając na uwadze, że szybki rozwój technologiczny przyniósł nowe wyzwania w zakresie 
ochrony danych osobowych w wyniku zwiększonej działalności w internecie, w tym 
również handlu elektronicznego;

1. wzywa do wzmocnienia wymiaru ochrony danych na rynku wewnętrznym poprzez 
ujednolicenie ustawodawstw państw członkowskich i zwiększenie pewności prawnej oraz 
unikanie nadmiernych ograniczeń i dodatkowych kosztów organizacyjnych i ograniczanie 
obciążeń administracyjnych, w szczególności dla MŚP; 

2. podkreśla potrzebę spójnego stosowania przepisów o ochronie danych, biorąc pod uwagę 
wpływ nowych technologii na prawa osób fizycznych oraz cel dotyczący 
zagwarantowania swobodnego obiegu danych osobowych w celu ułatwienia sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3. zwraca uwagę na konieczność działań służących pogłębianiu świadomości w zakresie 
ochrony danych, by zapewnić jednolite stosowanie przepisów dotyczących zgody,
w szczególności w środowisku internetowym;

4. domaga się przeglądu i uproszczenia obowiązującego systemu obowiązkowego 
zawiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych, mając na względzie 
zmniejszenie uciążliwości i kosztowności procesu przetwarzania danych przez wszystkich 
administratorów danych;

5. wzywa Komisję do zbadania możliwości dostępu, poprawiania i usuwania danych, a także 
korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów na rynku wewnętrznym;

6. zwraca się do Komisji, aby przeprowadziła ocenę wpływu inicjatyw samoregulacyjnych 
jako narzędzi umożliwiających lepsze egzekwowanie przepisów o ochronie danych.


