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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i 
sitt resolutionsförslag:

A. Dataskyddsdirektivet 95/46/EG och direktiv 2009/140/EG om telekommunikation 
(”telekompaketet”) möjliggör det fria flödet av personuppgifter på den inre marknaden.

B. Den snabba tekniska utvecklingen har medfört nya utmaningar i fråga om skydd av 
personuppgifter som en följd av ökad aktivitet på Internet, däribland e-handel.

1. Europaparlamentet anser att dataskyddsaspekten på den inre marknaden bör förbättras 
genom att man gör medlemsstaternas lagstiftningar enhetliga och ökar rättssäkerheten 
samtidigt som man undviker onödiga begränsningar och organisationskostnader samt 
minskar de administrativa bördorna, särskilt för små och medelstora företag. 

2. Europaparlamentet betonar att det behövs en enhetlig tillämpning av dataskyddsreglerna, 
med hänsyn till hur den nya tekniken påverkar enskildas rättigheter. Samtidigt måste fri 
rörlighet för personuppgifter säkerställas så att en välfungerande inre marknad uppnås.

3. Europaparlamentet understryker behovet av att öka medvetenheten om dataskydd för att 
se till att bestämmelserna om samtycke genomförs på ett enhetligt sätt, särskilt i 
online-miljön.

4. Europaparlamentet efterlyser en omarbetning och förenkling av det nuvarande systemet 
för anmälan av säkerhetsöverträdelser i fråga om personuppgifter, i syfte att göra 
informationsbearbetningen för alla registeransvariga billigare och mindre besvärlig.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att få tillgång till 
uppgifter eller att få uppgifter rättade eller raderade. Kommissionen uppmanas också att 
undersöka användningen av alternativ tvistlösning på den inre marknaden.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en konsekvensbedömning av 
initiativ för självreglering som verktyg för en bättre tillämpning av dataskyddsreglerna.


