
PA\861288SV.doc PE460.921v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2011/2025(INI)

17.3.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

över ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen
(2011/2025(INI))

Föredragande: Giles Chichester



PE460.921v01-00 2/3 PA\861288SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\861288SV.doc 3/3 PE460.921v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att kommissionen i alla förslag måste ta hänsyn till alla 
aspekter, bland annat konstaterade behov, nettobördorna för de registeransvariga och det 
sannolika värdet när det gäller uppgiftsskydd. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga överväga konsekvenserna för små 
och medelstora företag, och att se till att de inte missgynnas. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stå emot kraven på nya, oprecisa, 
allmänna principer som kan leda till ett oklart rättsläge, snedvriden konkurrens och 
handelshinder, strida mot oskuldspresumtionen och skapa ytterligare bördor för de 
registeransvariga utan att ge några kvantifierbara fördelar när det gäller att lösa de 
verkliga problemen.

4. Europaparlamentet anser att alla certifierings- eller märkningssystem kan grundas på 
Emas och att deras integritet och tillförlitlighet under alla omständigheter måste 
garanteras.

5. Europaparlamentet rekommenderar att all konkret tillämpning av inbyggda 
skyddsmekanismer bör grundas på den befintliga EU-modellen för varor för att garantera 
rättssäkerhet, likvärdiga förutsättningar och fri rörlighet.

6. Europaparlamentet anser att kommissionen bör överväga att införa en möjlighet till 
beteenderelaterade påföljder vid överträdelser i stället för en princip om 
ansvarsskyldighet.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över de gällande bestämmelserna för 
att undersöka om de är relevanta, nödvändiga och klara samt om de kan genomföras. 
Likaså behöver myndigheternas befogenheter, behörighet och genomförandeåtgärder ses 
över.

8. Europaparlamentet understryker att bestämmelserna om säkerhet och anmälan av 
personuppgiftsbrott i den ändrade telekomramen måste återspeglas i alla nya allmänna 
instrument så att man kan säkra likvärdiga förutsättningar och ett enhetligt skydd.


