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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. onderstreept dat de Commissie bij elk voorstel rekening moet houden met alle aspecten, 
inclusief aantoonbare noodzaak, de effectieve verplichtingen waaraan controleurs moeten 
voldoen, en het verwachte nut in termen van gegevensbescherming; 

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig rekening te houden met de gevolgen van een en ander 
voor mkb-bedrijven, zodat deze niet worden benadeeld; 

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te geven aan oproepen tot invoering van nieuwe, 
onnauwkeurig gedefinieerde algemene beginselen waardoor rechtsonzekerheid kan 
worden veroorzaakt, de concurrentieverhoudingen kunnen worden verstoord, 
handelsbarrières kunnen worden gecreëerd, het vermoeden van onschuld op losse 
schroeven kan komen te staan en bijkomende verplichtingen voor controleurs in het leven 
kunnen worden geroepen zonder dat er sprake is van kwantificeerbare vooruitgang bij het 
oplossen van reële problemen;

4. is van mening dat voor eventueel in te voeren certificerings- of verzegelingssystemen kan 
worden teruggegrepen op het EMAS, en dat de integriteit en betrouwbaarheid daarvan in 
ieder geval moet zijn gewaarborgd;

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te gaan van het bestaande EU-model voor goederen, 
teneinde rechtszekerheid, eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij verkeer te kunnen 
waarborgen;

6. pleit ervoor dat de Commissie bij inbreuken – in plaats van terug te grijpen op het 
veranwoordelijkheidsbeginsel – ook de mogelijkheid overweegt om sancties wegens 
wangedrag op te leggen;

7. verzoekt de Commissie de bestaande regels inzake toepasselijkheid, noodzakelijkheid, 
duidelijkheid, afdwingbaarheid en bevoegdheden, deskundigheid en handhavingsoptreden 
van de zijde van de autoriteiten te herzien;

8. benadrukt dat de in de herziene telecomreglementering opgenomen regels inzake 
veiligheid en kennisgeving bij inbreuken in verband met persoonsgegevens als richtsnoer 
moeten dienen voor alle nieuw in te voeren algemene instrumenten, teneinde een gelijk 
speelveld en uniforme bescherming te kunnen garanderen.


