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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. poudarja, da mora Komisija pri vsakem predlogu proučiti vse vidike, med njimi 
preverjeno potrebo, neto obremenitev za upravljavce podatkov in vrednost, ki bi jo to 
verjetno imelo za varstvo podatkov; 

2. poziva Komisijo, naj skrbno prouči učinek na mala in srednja podjetja, da bi ta ne bila v 
slabšem položaju; 

3. poziva Komisijo, naj ne sledi pozivom po novih nenatančnih ohlapnih načelih, ki lahko 
povzročijo pravno negotovost, izkrivljajo konkurenco, postavijo trgovinske ovire, so v 
nasprotju z domnevo o nedolžnosti in lahko dodatno obremenijo upravljavce podatkov, 
bila pa bi brez izmerljivih koristi za reševanje resničnih težav;

4. meni, da bi morale sheme potrjevanja ali pečatov temeljiti na EMAS-u, v vsakem primeru 
pa mora biti zagotovljena njihova zaupnost in zanesljivost;

5. priporoča, naj bo vsako konkretno izvajanje „vgrajene zasebnosti“ osnovano na 
obstoječem modelu EU na področju blaga, da bi zagotovili pravno gotovost, enake pogoje 
in prosti pretok;

6. priporoča, naj Komisija v primeru kršitev namesto načela „odgovornosti“ prouči možnost 
vedenjskih sankcij;

7. poziva Komisijo, naj pregleda obstoječa pravila glede ustreznosti, potrebe, jasnosti, 
izvršljivosti in pooblastil, pristojnosti in dejavnosti za zagotavljanje izvrševanja predpisov 
s strani organov;

8. poudarja, da se morajo pravila o varnosti in obveščanju o kršitvah varstva podatkov v 
spremenjenih okvirnih pravilih o telekomunikacijah odražati v vsakem novem splošnem 
instrumentu, da bi tako zagotovili enake pogoje in enotno varovanje.


