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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag 
i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Kommissionen skal tage hensyn til alle aspekter, herunder påvist behov, 
nettobyrder for de registeransvarlige og sandsynlig værdi med hensyn til databeskyttelse, i 
relation til ethvert forslag; 

2. opfordrer Kommissionen til at overveje konsekvenserne for SMV’er nøje for at sikre, at 
de ikke stilles ringere;

3. opfordrer Kommissionen til at modstå kravene om nye upræcise generelle principper, som 
kan skabe usikkerhed om retstilstanden, konkurrencefordrejning og handelshindringer, 
stride mod uskyldsformodningen og føre til ekstra byrder for de registeransvarlige uden at 
give målelige fordele, når det drejer sig om at løse egentlige problemer;

4. mener, at enhver certificerings- eller forseglingsordning kan baseres på EMAS, og at dens 
integritet og troværdighed under alle omstændigheder skal være garanteret;

5. anbefaler, at enhver konkret gennemførelse af ”privacy by design” (”indbygget 
databeskyttelse”) baseres på den eksisterende EU-model for varer for at sikre 
retssikkerhed, lige vilkår og fri bevægelighed;

6. anbefaler, at Kommissionen overvejer muligheden af adfærdsrelaterede sanktioner i 
tilfælde af overtrædelser i stedet for et princip om ”ansvarlighed”;

7. opfordrer Kommissionen til at gennemgå de eksisterende regler og undersøge, om de er 
relevante, nødvendige og klare og kan håndhæves, og se på myndighedernes beføjelser, 
kompetence og håndhævelsesforanstaltninger;

8. understreger, at reglerne om underretning om brud på datasikkerheden i de ændrede 
rammebestemmelser for telekommunikation skal afspejles i en eventuel ny generel retsakt 
for at sikre lige vilkår og ensartet beskyttelse.


