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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει, σε ό, τι αφορά οιαδήποτε πρόταση, να λαμβάνει υπόψη 
όλες τις πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που έχουν διαπιστωθεί, του 
καθαρού φόρτου που επιβάλλεται στους ελεγκτές και της πιθανής αξίας από άποψη
προστασίας των δεδομένων·

2. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τον αντίκτυπο στις ΜΜΕ και να διασφαλίσει 
ότι δεν θα περιέλθουν σε μειονεκτική θέση·

3. καλεί την Επιτροπή να μην ενδώσει σε παρακλήσεις για νέες, ανακριβείς, γενικές αρχές, 
που ενδέχεται να προκαλούν νομική ανασφάλεια, να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, να 
παρεμβάλλουν εμπόδια στο εμπόριο, να αντιβαίνουν προς το τεκμήριο αθωότητας και να 
δημιουργούν επιπλέον φόρτο για τους ελεγκτές χωρίς να προσφέρουν μετρήσιμα
πλεονεκτήματα για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων·

4. είναι πεπεισμένο ότι οιοδήποτε σύστημα πιστοποίησης ή σφράγισης μπορεί να βασίζεται  
στο EMAS και ότι η ακεραιότητα και το κύρος των συστημάτων αυτών πρέπει 
οπωσδήποτε να διασφαλίζονται·

5. συνιστά οποιαδήποτε συγκεκριμένη εφαρμογή της "εκ σχεδιασμού προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής" να βασίζεται στο υπάρχον πρότυπο της ΕΕ όσον αφορά τα εμπορεύματα, 
προκειμένου να διασφαλίζονται η νομική ασφάλεια, οι ισότιμοι όροι και η ελεύθερη
κυκλοφορία·

6. συνιστά να εξετάσει η Επιτροπή τη δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσεις σχετικές με τη 
συμπεριφορά, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων, αντί να εφαρμόζεται μια αρχή 
"υπευθυνότητας"('accountability')·

7. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους υφιστάμενους κανόνες ως προς το κατά πόσο 
είναι συναφείς, απαραίτητοι, σαφείς και μπορούν να επιβληθούν καθώς και ως προς τις 
εξουσίες, αρμοδιότητες και ενέργειες επιβολής των αρχών·

8. τονίζει ότι οι κανόνες για την κοινοποίηση σχετικά με παραβιάσεις της ασφάλειας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην τροποποιημένη 
νομοθεσία πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε οιαδήποτε 
νέα γενική νομική πράξη, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσοι όροι και η ενιαία 
προστασία.


