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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker direktiva o varstvu podatkov (95/46/ES) in direktiva EU o telekomunikacijskem 
svežnju (2009/140/ES) omogočata prost pretok osebnih podatkov na notranjem trgu; 

B. ker je hiter tehnološki razvoj prinesel nove izzive glede varstva osebnih podatkov, saj se je 
povečala spletna dejavnosti, med drugim tudi e-trgovanje; 

1. poziva, da se razsežnost varovanja podatkov na notranjem trgu okrepi, in sicer s 
poenotenjem zakonodaje držav članic in večjo pravno varnostjo, pa tudi z izogibanjem 
pretiranim omejitvam in nadaljnjim organizacijskim stroškom ter z zmanjšanjem 
upravnega bremena, zlasti za mala in srednja podjetja; 

2. poudarja, da je treba dosledno ravnati v skladu s pravili o varstvu podatkov ter upoštevati 
učinek novih tehnologij na pravice posameznika, hkrati pa zagotavljati prost pretok 
osebnih podatkov, da bi olajšali nemoteno delovanje notranjega trga;

3. poudarja, da so potrebne dejavnosti za večjo ozaveščenost o varstvu podatkov, s čimer bi 
zagotovili, da se pravila o privolitvi izvajajo enotno, zlasti v spletnem okolju;

4. poziva k reviziji in poenostavitvi sedaj uporabljanega sistema obveščanja o kršitvah 
varnosti osebnih podatkov, da bi bila obdelava podatkov, ki jo izvajajo upravljavci 
podatkov, manj težavna in draga;

5. poziva Komisijo, naj preuči načine dostopa, popravka in izbrisa podatkov, pa tudi uporabo 
alternativnega reševanja sporov na notranjem trgu; 

6. poziva Komisijo, naj opravi oceno učinka samoregulativne pobude kot orodja za boljše 
izvajanje pravil o varstvu podatkov. 


