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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, pentru orice propunere, Comisia trebuie sa ia în considerare toate aspectele, 
inclusiv utilitatea dovedită, sarcinile nete impuse operatorilor și valoarea probabilă privind 
protecția datelor; 

2. invită Comisia să analizeze cu atenție impactul asupra IMM-urilor, pentru a se asigura că 
acestea nu sunt defavorizate;  

3. invită Comisia să refuze solicitările de stabilire a unor noi principii generale imprecise, 
care ar putea să genereze incertitudine juridică, să conducă la denaturarea concurenței, să 
creeze obstacole comerciale, să contravină principiului prezumției de nevinovăție și să 
creeze sarcini suplimentare pentru operatori, fără avantaje cuantificabile în soluționarea 
problemelor reale; 

4. consideră că orice sistem de certificare sau de parafare ar putea să se bazeze pe EMAS și 
trebuie, în orice caz, să aibă o integritate și fiabilitate garantate;

5. recomandă ca orice aplicare concretă a principiului „luării în considerare a vieții private 
începând cu momentul conceperii” să se bazeze pe modelul UE existent, în ceea ce 
privește bunurile, pentru a asigura certitudine juridică, condiții de concurență echitabile și 
libera circulație; 

6. recomandă Comisiei să ia în considerare, în locul aplicării principiului responsabilității, 
posibilitatea sancționării anumitor comportamente în caz de încălcare a legislației UE;

7. invită Comisia să revizuiască normele existente din punctul de vedere al pertinenței, al 
utilității, al clarității, al aplicabilității lor, precum și din punctul de vedere al 
competențelor, al capacității și al activităților întreprinse de către autorități pentru 
asigurarea aplicării legislației; 

8. subliniază că normele privind securitate a și notificarea actelor de încălcare securității 
datelor cu caracter personal din cadrul de reglementare a telecomunicațiilor, astfel cum a 
fost modificat, trebuie să se reflecte în orice instrument general nou pentru a garanta 
condiții de concurență echitabile și o protecție uniformă.


