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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że przy każdym wniosku Komisja musi rozważyć wszystkie aspekty ochrony 
danych, w tym potwierdzoną konieczność, obciążenia netto nałożone na kontrolerów i 
prawdopodobną wartość; 

2. zachęca Komisję do dokładnego przeanalizowania wpływu na MŚP, aby upewnić się, że 
nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji; 

3. zachęca Komisję do nieuwzględniania żądań dotyczących nowych i niejasnych zasad 
ogólnych, które mogą doprowadzić do niepewności prawnej, nieuczciwej konkurencji, 
pojawienia się barier handlowych, do naruszenia zasady domniemania niewinności oraz 
do powstania dodatkowych obciążeń dla kontrolerów bez wymiernych korzyści w 
zakresie rozwiązywania rzeczywistych problemów;

4. uważa, że wszelka certyfikacja czy też program stosowania marki ochrony mogłyby 
opierać się na wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu oraz że należy w każdym 
przypadku upewnić się, że są one spójne i wiarygodne;

5. zaleca, aby konkretne wdrażanie zasady prywatności od etapu koncepcji (ang. privacy by 
design) opierało się na obecnym modelu UE stosowanym w odniesieniu do towarów w 
celu zagwarantowania pewności prawnej, równych szans i swobodnego przepływu;

6. zaleca, aby Komisja rozważyła możliwość nałożenia sankcji w przypadku naruszenia 
przepisów, zamiast stosowania zasady „rozliczalności”; 

7. zachęca Komisję do dokonania przeglądu obowiązujących zasad dotyczących 
przydatności, konieczności, jasności, wykonalności i uprawnień, kompetencji oraz działań 
w zakresie egzekwowania prawa przez władze;

8. podkreśla, że zasady dotyczące zawiadomień o bezpieczeństwie i naruszeniu ochrony 
danych osobowych zmienionych ram prawnych dotyczących telekomunikacji muszą 
znaleźć odbicie w każdym ogólnym narzędziu służącym zabezpieczaniu równych szans i 
jednolitej ochrony.


