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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak minden egyes javaslat esetében vizsgálnia kell 
valamennyi aspektust, beleértve az igazolt szükségleteket, az adatkezelőkre nehezedő 
terheket és az adatvédelemmel kapcsolatos valószínűsíthető értéket; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy gondosan vizsgálja meg a kkv-kra gyakorolt hatást annak 
érdekében, hogy azok ne szenvedjenek hátrányt; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utasítsa el az olyan új általános és pontatlan elvekre vonatkozó 
igényeket, amelyek jogbizonytalanságot eredményezhetnek, torzíthatják a versenyt, 
kereskedelmi korlátokat támaszthatnak, ellentétesek az ártatlanság vélelmével és további 
terheket jelentenének az adatkezelők számára, miközben a valódi problémák megoldása 
szempontjából nem járnak számszerűsíthető előnyökkel;

4. véleménye szerint az EMAS bármiféle tanúsítási vagy jelölési rendszer megalapozására 
alkalmas és minden körülmények között garantálnia kell az egységességet és a 
megbízhatóságot;

5. ajánlja, hogy a „beépített magánélet-védelem” bármiféle konkrét alkalmazásának alapja az 
árukra vonatkozó, már meglevő uniós modell legyen a jogbiztonság, az egyenlő 
lehetőségek és a szabad mozgás garantálása céljából;

6. ajánlja, hogy a Bizottság – az „elszámoltathatóság” elve helyett – vegye fontolóra 
jogsértés esetén viselkedésalapú szankciók kivetésének lehetőségét;

7. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a hatóságok tevékenységére vonatkozó meglevő 
szabályokat a helyénvalóság, a szükségesség, az egyértelműség, az alkalmazhatóság és a 
hatáskör, az illetékesség és a kikényszeríthetőség szempontjából;

8. hangsúlyozza, hogy a módosított hírközlési keretszabályozás biztonságra és a személyes 
adatok megsértésének bejelentésére vonatkozó szabályait – az egyenlőség és az azonos 
védelmi szint biztosítása végett – bármiféle új általános eszközbe át kell venni.


