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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че за всяко предложение Комисията трябва да разгледа всички аспекти, 
включително проверената нужда, нетните тежести, наложени на администраторите, 
и вероятната стойност по отношение защитата на личните данни; 

2. приканва Комисията внимателно да разгледа отражението върху МСП, за да 
гарантира, че те не са поставени в неизгодно положение; 

3. приканва Комисията да отхвърли призивите за нови неясни общи принципи, които 
могат да доведат до правна несигурност, да нарушат конкуренцията, да издигнат 
търговски бариери, да влязат в противоречие с презумпцията за невинност и да 
създадат допълнителни тежести за администраторите без осезаема полза за 
решаването на същинските проблеми;

4. вярва, че всяка схема за сертифициране или маркиране би могла да се основава на 
СОУОСО и при всички положения трябва да е с гарантирана ненарушимост и 
надеждност;

5. препоръчва всяко конкретно прилагане на принципа на „защита на личния живот 
още при проектирането“ да се основава на съществуващия модел в ЕС по 
отношение на стоките, за да се гарантират правна сигурност, равни условия и 
свободно движение;

6. препоръчва Комисията да разгледа възможността за санкциониране на някои 
поведения в случай на нарушение, вместо принципа на отчетност;

7. приканва Комисията да преразгледа съществуващите правила за релевантност, 
нужда, яснота, приложимост и правомощия, компетентност и дейности на органите 
по прилагането;

8. подчертава, че правилата относно сигурността и уведомяването при нарушаване на 
сигурността на личните данни в изменената рамка за далекосъобщенията трябва да 
бъдат отразени във всеки нов общ инструмент, за да се гарантират равни условия и 
еднаква защита.


