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PR_COD_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ»)
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0522),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0225/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (Α7-0068/2012),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η εφαρμογή ορισμένων πράξεων της (1) Η εφαρμογή ορισμένων νομικών 

                                               
1 ΕΕ C 43, 15.2.2012, σ. 14.
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Ένωσης που διέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων στην εσωτερική 
αγορά επιβάλλει στα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μεταξύ τους, καθώς και με 
την Επιτροπή. Επειδή τα πρακτικά μέσα 
για την υλοποίηση αυτής της ανταλλαγής 
πληροφοριών συχνά δεν προσδιορίζονται 
στις εν λόγω νομοθετικές πράξεις, πρέπει 
να καθοριστούν κατάλληλες πρακτικές 
ρυθμίσεις.

πράξεων της Ένωσης που διέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, 
προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων 
στην εσωτερική αγορά επιβάλλει στα 
κράτη μέλη να συνεργάζονται 
αποτελεσματικότερα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους, 
καθώς και με την Επιτροπή. Επειδή τα 
πρακτικά μέσα για την υλοποίηση αυτής 
της ανταλλαγής πληροφοριών συχνά δεν 
προσδιορίζονται στις εν λόγω πράξεις, 
πρέπει να καθοριστούν κατάλληλες 
πρακτικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, ιδίως 
για τα υποκείμενα των δεδομένων, οι 
πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το ΙΜΙ 
θα πρέπει να απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι 
τομείς πιθανής περαιτέρω επέκτασης θα 
πρέπει να ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. 
Είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί στο 
παράρτημα ΙΙ ένα σύνολο πράξεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις οποίες 
απαιτείται αξιολόγηση της τεχνικής 
σκοπιμότητας, της σχέσης κόστους-
αποδοτικότητας, της φιλικότητας προς 
τον χρήστη και της συνολικής επίπτωσης 
στο σύστημα, πριν αποφασιστεί η 
χρησιμοποίηση του ΙΜΙ για τις εν λόγω 
πράξεις.

(8) Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια, ιδίως 
για τα υποκείμενα των δεδομένων, οι 
νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
το ΙΜΙ θα πρέπει να απαριθμούνται στο 
παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 
συντελεστές του IMI έχουν διαθέσιμους 
επαρκείς πόρους, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται αποτελεσματική και 
λειτουργική διοικητική συνεργασία μέσω 
του IMI.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ενώ το ΙΜΙ είναι κατ’ ουσία ένα 
εργαλείο επικοινωνίας για τις δημόσιες 
αρχές, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση το 
ευρύ κοινό, θα χρειαστεί ενδεχομένως να 
αναπτυχθούν τεχνικά μέσα που θα 
επιτρέπουν σε εξωτερικούς φορείς, όπως 
πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις, να 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές με 
στόχο την παροχή πληροφοριών και την 
ανάκτηση δεδομένων ή για την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως υποκείμενα των 
δεδομένων. Τα εν λόγω τεχνικά μέσα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες 
διασφαλίσεις για την προστασία των 
δεδομένων.

(12) Ενώ το ΙΜΙ είναι κατ’ ουσία ένα 
εργαλείο επικοινωνίας για τις δημόσιες 
αρχές, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση το 
ευρύ κοινό, θα χρειαστεί ενδεχομένως να 
αναπτυχθούν τεχνικά μέσα που θα 
επιτρέπουν σε εξωτερικούς φορείς, όπως 
πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις, να 
επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές με 
στόχο την παροχή πληροφοριών και την 
ανάκτηση δεδομένων ή για την άσκηση 
των δικαιωμάτων τους ως υποκείμενα των 
δεδομένων. Τα εν λόγω τεχνικά μέσα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες 
διασφαλίσεις για την προστασία των 
δεδομένων. Προκειμένου να υπάρξει 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, οποιαδήποτε 
τέτοια δημόσια διασύνδεση πρέπει να 
αναπτυχθεί ως ξεχωριστό τεχνικό 
σύστημα στην εφαρμογή IMI, όπου 
πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο οι 
χρήστες του IMI.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων θα πρέπει να παρακολουθεί και 
να διασφαλίζει την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων.

(16) Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας 
Δεδομένων θα πρέπει να παρακολουθεί και 
να διασφαλίζει την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
μεταξύ άλλων διατηρώντας επαφές με 
εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η αποτελεσματική παρακολούθηση 
της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
και η υποβολή σχετικών εκθέσεων
απαιτούν την τακτική παροχή, εκ μέρους 
των κρατών μελών, ουσιαστικών 
πληροφοριών προς την Επιτροπή.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη στη λειτουργικότητα του 
IMI, η Επιτροπή πρέπει να διεξάγει 
τεχνικούς ελέγχους και δοκιμασίες 
αντοχής όπου αρμόζει, ως μέσο για την 
αύξηση της χρήσης του IMI σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
συμπεριληφθούν στο IMI ομόλογοι των 
φορέων του IMI από τρίτες χώρες, υπό 
τον όρο ότι έχει συναφθεί διεθνής 
συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και της εν 
λόγω τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών και 
υπό τον όρο ότι έχει διαπιστωθεί ότι οι εν 
λόγω τρίτες χώρες προσφέρουν 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων 
καλύπτοντας τις απαιτήσεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
Συνθήκης όσον αφορά πράξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των 
απαριθμούμενων στο παράρτημα ΙΙ, οι 
διατάξεις των οποίων περί διοικητικής 
συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μπορούν να εφαρμοστούν 
μέσω του ΙΜΙ,

διαγράφεται

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για 
την εσωτερική αγορά, στο εξής «ΙΜΙ», για 
τη διοικητική συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για 
την εσωτερική αγορά, στο εξής «ΙΜΙ», για 
τη διοικητική συνεργασία, 
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων, μεταξύ των 
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αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής.

αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής. Εξασφαλίζεται ότι όλα τα 
προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες 
που κυκλοφορούν μεταξύ των διάφορων 
αρμόδιων αρχών συγκεντρώνονται, 
υφίστανται επεξεργασία και 
χρησιμοποιούνται αυστηρά για θεμιτούς 
σκοπούς σύμφωνους με τις διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, 
δημιουργούνται και εδραιώνονται όλες οι 
σχετικές διασφαλίσεις εναντίον της 
κατάχρησης του συστήματος.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη του ΙΜΙ Επέκταση του ΙΜΙ

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη 
χρησιμοποίηση του ΙΜΙ για τις πράξεις 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα, τη 
σχέση κόστους-αποδοτικότητας, τη 
φιλικότητα προς τον χρήστη και τη 
συνολική επίπτωση στο σύστημα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή 
εξουσιοδοτείται να περιλαμβάνει τις εν 
λόγω πράξεις στο παράρτημα Ι σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 23.

1. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
τροποποίηση στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού, εάν αποφασίσει ότι 
το ΙΜΙ πρόκειται να χρησιμοποιείται για 
νέες νομικές πράξεις της Ένωσης.

Τροπολογία 13



RR\897068EL.doc 11/27 PE480.576v02-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έκδοση της πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί ένα δοκιμαστικό στάδιο 
(πιλοτικό έργο) περιορισμένης διάρκειας 
με τη συμμετοχή ορισμένων ή όλων των 
κρατών μελών.

2. Πριν υποβάλει πρόταση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
Επιτροπή δύναται να εκτελεί πιλοτικά 
έργα περιορισμένης διάρκειας ή εκτίμηση 
αντικτύπου, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας δεδομένων, προκειμένου να 
εκτιμά κατά πόσον το IMI θα είναι 
αποτελεσματικό εργαλείο για την 
υλοποίηση των διατάξεων διοικητικής 
συνεργασίας των πράξεων της 
εσωτερικής αγοράς που δεν 
απαριθμούνται ακόμη στο παράρτημα. Η 
Επιτροπή αποφασίζει ποιες πράξεις της 
εσωτερικής αγοράς θα υπαχθούν σε 
πιλοτικό έργο και τους όρους αυτού του 
έργου.
2α. Η Επιτροπή υποβάλλει τα 
αποτελέσματα του πιλοτικού έργου ή της 
εκτίμησης αντικτύπου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, όπου 
αρμόζει, τα συνοδεύει με νομοθετική 
πρόταση για τροποποίηση του 
παραρτήματος με στόχο την επέκταση 
του IMI.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά» («ΙΜΙ»): το 
ηλεκτρονικό μέσο που παρέχει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση 
της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών διοικήσεων και της Επιτροπής·

α) «σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά» («ΙΜΙ»): το 
ηλεκτρονικό μέσο που παρέχει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση 
της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ 
αρμόδιων αρχών ή μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών και της Επιτροπής·
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) «εξωτερικοί φορείς»: φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, άλλα από τους χρήστες του ΙΜΙ, 
που μπορούν να χρησιμοποιούν το ΙΜΙ με 
τη βοήθεια τεχνικών μέσων και σύμφωνα 
με ειδικά προκαθορισμένη ροή εργασίας 
που προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό·

(i) «εξωτερικοί φορείς»: φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, άλλα από τους χρήστες του ΙΜΙ, 
που μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΜΙ 
μόνο με τη βοήθεια ενός ξεχωριστού 
τεχνικού συστήματος και σύμφωνα με 
ειδικά προκαθορισμένη ροή εργασίας που 
προβλέπεται αποκλειστικά για αυτόν τον 
σκοπό·

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
την αποτελεσματική εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού από τις αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή του ΙΜΙ ο οποίος μεταξύ 
άλλων ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν εθνικό 
συντονιστή του ΙΜΙ ο οποίος μεταξύ 
άλλων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Οι αρμόδιες αρχές εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον 
παρόντα κανονισμό με τον ίδιο τρόπο 
όπως εάν ενεργούσαν κατόπιν αιτήσεως 
άλλης αρμόδιας αρχής στο δικό τους 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη συνεργασία μέσω του ΙΜΙ, οι 
αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την επαρκή
ανταπόκριση το συντομότερο δυνατό ή
εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην 
εφαρμοστέα πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ενεργώντας μέσω των χρηστών 
του ΙΜΙ, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
διοικητικής συνεργασίας.

1. Κατά τη συνεργασία μέσω του ΙΜΙ, οι 
αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την 
ανταπόκριση χωρίς καθυστέρηση, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων και εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην εφαρμοστέα 
νομική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενεργώντας μέσω των χρηστών του ΙΜΙ, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες διοικητικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εγγυάται την ασφάλεια, τη 
διαθεσιμότητα, τη συντήρηση και την 
ανάπτυξη του λογισμικού και της 
υποδομής ΤΠ για το ΙΜΙ. Παρέχει ένα 
πολυγλωσσικό σύστημα, κατάρτιση σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη και γραφείο 
υποστήριξης προς τα κράτη μέλη κατά τη 
χρήση του ΙΜΙ.

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
εκτέλεση των εξής καθηκόντων:

α) εγγυάται την ασφάλεια, τη 
διαθεσιμότητα, τη συντήρηση και την 
ανάπτυξη του λογισμικού και της 
υποδομής ΤΠ για το ΙΜΙ· παρέχει ένα 
πολυγλωσσικό σύστημα, λειτουργικότητες 
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μετάφρασης, κατάρτιση σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη και γραφείο υποστήριξης 
προς τα κράτη μέλη κατά τη χρήση του 
ΙΜΙ·

2. Η Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει σε 
διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας που 
συνεπάγονται την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων, όταν αυτό 
απαιτείται από πράξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η οποία παρατίθεται στο 
παράρτημα Ι.

β) συμμετέχει σε διαδικασίες διοικητικής 
συνεργασίας που συνεπάγονται την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όταν 
αυτό απαιτείται από νομική πράξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία παρατίθεται 
στο παράρτημα·

3. Η Επιτροπή καταχωρίζει τους εθνικούς 
συντονιστές του ΙΜΙ και τους παρέχει 
πρόσβαση στο ΙΜΙ.

γ) καταχωρίζει τους εθνικούς συντονιστές 
του ΙΜΙ και τους παρέχει πρόσβαση στο 
ΙΜΙ·

4. Η Επιτροπή εκτελεί εργασίες 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο 
ΙΜΙ, όταν αυτό προβλέπεται από τον 
παρόντα κανονισμό.

δ) εκτελεί εργασίες επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων στο ΙΜΙ, όταν 
αυτό προβλέπεται από τον παρόντα 
κανονισμό, σύμφωνα με τους σκοπούς 
που καθορίζονται από τις εφαρμοστέες 
νομικές πράξεις της Ένωσης που 
παρατίθενται  στο παράρτημα·
ε) παρακολουθεί την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στον 
Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 26.

5. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων της, βάσει του παρόντος 
άρθρου, και για την κατάρτιση εκθέσεων 
και στατιστικών, η Επιτροπή έχει 
πρόσβαση στην αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας που 
εκτελούνται στο ΙΜΙ.

5. Για τους σκοπούς της άσκησης των 
καθηκόντων της, βάσει του παρόντος 
άρθρου, και για την κατάρτιση εκθέσεων 
και στατιστικών, η Επιτροπή έχει 
πρόσβαση στην αναγκαία πληροφόρηση 
σχετικά με τις πράξεις επεξεργασίας που 
εκτελούνται στο ΙΜΙ.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή, ορίζουν τους συντονιστές του 
ΙΜΙ και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τους 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους 
συντονιστές του ΙΜΙ και τις αρμόδιες 
αρχές, καθώς και τους τομείς της 
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τομείς της εσωτερικής αγοράς για τους 
οποίους έχουν αρμοδιότητα.

εσωτερικής αγοράς για τους οποίους έχουν 
αρμοδιότητα. Η Επιτροπή δύναται να 
διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στην 
εν λόγω διαδικασία.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εξωτερικοί φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν το ΙΜΙ με τα τεχνικά μέσα 
που προβλέπονται γι’ αυτόν τον σκοπό, 
όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη 
διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών ή για να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους ως υποκείμενα των δεδομένων, ή εάν 
αυτό προβλέπεται από πράξη της Ένωσης.

7. Εξωτερικοί φορείς μπορούν να 
επικοινωνούν με το ΙΜΙ μόνο μέσω ενός 
ξεχωριστού τεχνικού συστήματος που 
προβλέπεται αποκλειστικά για αυτόν τον 
σκοπό, όταν αυτό είναι αναγκαίο για τη 
διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών ή για να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους ως υποκείμενα των δεδομένων, ή εάν 
αυτό προβλέπεται από νομική πράξη της 
Ένωσης. Οι εξωτερικοί φορείς έχουν 
πρόσβαση μόνο σε δημόσια διασύνδεση, 
η οποία είναι τεχνικά διαχωρισμένη από 
την εφαρμογή του IMI και δεν παρέχει 
πρόσβαση σε ανταλλαγή προσωπικών 
δεδομένων μεταξύ αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι φορείς του ΙΜΙ διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες του ΙΜΙ που εργάζονται υπό την 
εποπτεία τους ικανοποιούν τις αιτήσεις 
άλλων φορέων του ΙΜΙ για εμπιστευτική 
επεξεργασία πληροφοριών οι οποίες 
ανταλλάσσονται μέσω του ΙΜΙ.

2. Οι φορείς του ΙΜΙ διασφαλίζουν ότι οι 
χρήστες του ΙΜΙ που εργάζονται υπό την 
εποπτεία τους λαμβάνουν δεόντως υπόψη
τις αιτήσεις άλλων φορέων του ΙΜΙ για 
εμπιστευτική επεξεργασία πληροφοριών οι 
οποίες ανταλλάσσονται μέσω του IMI.
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Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ΙΜΙ βασίζεται σε διαδικασίες 
διοικητικής συνεργασίας τις οποίες 
αναπτύσσει και επικαιροποιεί γι’ αυτόν τον 
σκοπό η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη.

Το ΙΜΙ βασίζεται σε διαδικασίες 
διοικητικής συνεργασίας τις οποίες ορίζει,
αναπτύσσει και επικαιροποιεί γι’ αυτόν τον 
σκοπό η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με 
τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά το 
επίσημο κλείσιμο μιας διαδικασίας 
διοικητικής συνεργασίας, τα προσωπικά 
δεδομένα που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο ΙΜΙ δεσμεύονται, εκτός 
εάν μια αρμόδια αρχή ζητήσει ρητά τη 
δέσμευση δεδομένων πριν από αυτή την 
ημερομηνία, κατά περίπτωση.

1. Ύστερα από περίοδο όχι μεγαλύτερη 
από δεκαοκτώ μήνες μετά το επίσημο 
κλείσιμο μιας διαδικασίας διοικητικής 
συνεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στο ΙΜΙ 
δεσμεύονται, εκτός εάν μια αρμόδια αρχή 
ζητήσει ρητά τη δέσμευση δεδομένων πριν 
από αυτή την ημερομηνία, κατά 
περίπτωση, ή με βάση την εφαρμοστέα
νομική πράξη της Ένωσης.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια διαδικασία διοικητικής 
συνεργασίας στο ΙΜΙ δημιουργήσει ένα 
αποθετήριο πληροφοριών για μελλοντική 
χρήση από φορείς του ΙΜΙ, η επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων που 
περιέχονται σε αυτό το αποθετήριο 
επιτρέπεται μόνο για όσο χρονικό 
διάστημα είναι αναγκαίο γι’ αυτόν τον 

2. Όταν μια διαδικασία διοικητικής 
συνεργασίας στο ΙΜΙ δημιουργήσει ένα 
αποθετήριο πληροφοριών για μελλοντική 
χρήση από φορείς του ΙΜΙ, η επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων που 
περιέχονται σε αυτό το αποθετήριο 
επιτρέπεται μόνο για όσο χρονικό 
διάστημα είναι αναγκαίο γι’ αυτόν τον 
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σκοπό, είτε με τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων, είτε όταν 
είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με 
πράξη της Ένωσης.

σκοπό, είτε με τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων, είτε όταν 
είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με 
νομική πράξη της Ένωσης. Η αποθήκευση 
των προσωπικών δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στο αποθετήριο 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
προστασίας δεδομένων που 
περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της 
Ένωσης, και ιδίως με το στοιχείο ε) του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και το στοιχείο ε) του άρθρου 4 
παράγραφος 1 του Κανονισμού 45/2001.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν μια υπόθεση είναι ανενεργή επί 
έξη μήνες ή δεν έχει κλείσει επίσημα 
ύστερα από έξη μήνες, οι χρήστες και οι 
φορείς του IMI λαμβάνουν αυτόματη 
ειδοποίηση ότι η υπόθεση είναι ανενεργή. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
βάσει του παρόντος κανονισμού είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες περί ασφάλειας 
των δεδομένων τους οποίους ενέκρινε η 
Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα 
προσωπικά δεδομένα που υφίστανται 
επεξεργασία στο IMI είναι σύμφωνα με 
τους κανόνες περί ασφάλειας των 
δεδομένων τους οποίους ενέκρινε η 
Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 22 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς του ΙΜΙ εξασφαλίζουν ότι τα 
υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται 
σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων τους στο ΙΜΙ και 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δήλωση 
περί απορρήτου, εξηγώντας τους τα 
δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα 
ασκήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή 11 
της οδηγίας 1995/46/ΕΚ και την εθνική 
νομοθεσία που είναι σύμφωνη με την εν 
λόγω οδηγία.

1. Οι φορείς του ΙΜΙ εξασφαλίζουν ότι τα 
υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται 
σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων τους στο ΙΜΙ 
εντός 30 ημερών μετά την επεξεργασία 
και έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δήλωση 
περί απορρήτου, εξηγώντας τους τα 
δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα 
ασκήσουν, συμπεριλαμβανομένων του 
προσώπου επαφής και των πληροφοριών 
για το εν λόγω πρόσωπο επαφής καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διατήρησης των 
δεδομένων τους στο IMI, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 ή 11 της οδηγίας 1995/46/ΕΚ και 
την εθνική νομοθεσία που είναι σύμφωνη 
με την εν λόγω οδηγία.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα δεδομένα που υποβάλλονται από 
υποκείμενο δεδομένων στο IMI 
χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς 
για τους οποίους υποβλήθηκαν. Η 
συγκατάθεση του υποκειμένου των 
δεδομένων απαιτείται επίσης και για την 
επέκταση της χρήσης των εν λόγω 
δεδομένων σε νέους τομείς ή ροές 
εργασίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) τους τύπους διαδικασιών διοικητικής 
συνεργασίας, όλα τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του IMI και τις 
κατηγορίες δεδομένων που επιδέχονται 
επεξεργασία στον IMI.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς του ΙΜΙ εξασφαλίζουν ότι το 
υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να 
ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα της 
πρόσβασης σε δεδομένα που το αφορούν 
και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή 
ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής 
δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε 
επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Η διόρθωση και διαγραφή 
δεδομένων πραγματοποιούνται εντός 60
ημερών από τον αρμόδιο φορέα του ΙΜΙ.

1. Οι φορείς του ΙΜΙ εξασφαλίζουν ότι το 
υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να 
ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα της 
πρόσβασης σε δεδομένα που το αφορούν 
στον ΙΜΙ, και το δικαίωμα διόρθωσης 
ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της 
διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν 
παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία. Η διόρθωση και 
διαγραφή δεδομένων πραγματοποιούνται 
το ταχύτερο δυνατόν, αλλά το αργότερο 
εντός 30 ημερών μετά τη λήψη του 
αιτήματος του υποκειμένου των 
δεδομένων από τον αρμόδιο φορέα του 
ΙΜΙ.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άσκηση της εξουσιοδότησης διαγράφεται
1. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 4 
αρμοδιότητες έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθενται 
στην Επιτροπή επ’ αόριστον.
2. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
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συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
3. Η εξουσία έγκρισης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή με την επιφύλαξη των όρων 
που ορίζονται στα άρθρα 24 και 25.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης διαγράφεται
1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 
εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.
2. Το όργανο που έχει κινήσει εσωτερική 
διαδικασία για να αποφασίσει αν θα 
ανακαλέσει την εξουσιοδότηση 
ενημερώνει τον άλλο νομοθέτη και την 
Επιτροπή, το αργότερο ένα μήνα πριν από 
τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αρμοδιότητες που ενδέχεται να 
ανακληθούν, καθώς και τους λόγους της 
εν λόγω ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται 
στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ 
άμεσα ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που έχουν τεθεί ήδη σε ισχύ. 
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων

διαγράφεται

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να 
παραταθεί κατά έναν μήνα.
2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο δεν διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης ή εάν, πριν από 
την ημερομηνία αυτή, τόσο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις, 
η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία που 
προβλέπεται στις διατάξεις της.
3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη 
δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου 
της Επιτροπής περιλαμβάνουν εκτιμήσεις 
της ιδιωτικότητας των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης ανάλυσης 
κινδύνου ασφαλείας, με βάση τις οποίες 
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θα εγκριθεί μια πολιτική προστασίας 
δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου ενός 
σχεδίου ασφαλείας), καθώς και 
περιοδικές επισκοπήσεις και ελέγχους.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σύσταση της Επιτροπής της 7ης 
Δεκεμβρίου 2001 για τις αρχές σχετικά με 
τη χρήση του «SOLVIT» – του δικτύου 
επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική 
αγορά: Κεφάλαια I και II1
_____________
1 ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 79.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα διαγράφεται
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Πρόταση της Επιτροπής

Το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) προσφέρεται ως δωρεάν 
υπηρεσία στα κράτη μέλη από το 2008 με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών 
εντός της εσωτερικής αγοράς. Το σύστημα έχει καταξιωθεί ως ταχύ και ασφαλές μέσο για τη 
διαμεθοριακή ανταλλαγή πληροφοριών και τη διοικητική συνεργασία, διαθέτοντας αυτή τη 
στιγμή περισσότερες από 6000 καταχωρημένες αρχές στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες 
του ΕΟΧ. 

Χρησιμοποιούμενο σήμερα για την ανταλλαγή πληροφοριών κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων («οδηγία για τα επαγγελματικά 
προσόντα») και της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για τις υπηρεσίες»), το σύστημα IMI λειτουργεί βάσει απόφασης της Επιτροπής και 
μιας σύστασης της Επιτροπής, και ως αποτέλεσμα στερείται ενιαίου νομικού μέσου. Τούτο 
θεωρήθηκε εμπόδιο για την περαιτέρω επέκταση του συστήματος IMI, το οποίο έχει 
αναπτυχθεί ως αποτελεσματικό εργαλείο για τις διοικητικές δομές διάφορων κρατών μελών 
στην καθημερινή συνεργασία τους με τις ομόλογές τους σε άλλα κράτη μέλη, 
εξασφαλίζοντας έναν πρόσφορο δίαυλο ανταλλαγής πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες και 
ταυτόχρονα διασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων απ’ ό,τι οι 
παραδοσιακοί δίαυλοι επικοινωνίας. 

Διάφορες ανακοινώσεις της Επιτροπής ανοίγουν το δρόμο για τη μελλοντική επέκταση του 
IMI σε άλλους τομείς του ενωσιακού δικαίου1 και προωθούν την δημιουργία ενός 
«πραγματικού ηλεκτρονικού δικτύου face-to-face των ευρωπαϊκών διοικήσεων». Ως 
αποτέλεσμα, η Επιτροπή πρότεινε τον Αύγουστο του 2011 τον ακόλουθο κανονισμό με τον 
ειδικό σκοπό να δημιουργήσει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για το σύστημα IMI καθώς και ένα 
σύνολο κανόνων που θα εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία τους. Τούτο αναμένεται να 
επιτρέψει τη μελλοντική επέκταση του IMI σε άλλους τομείς του ενωσιακού δικαίου και να 
ορίσει σαφή δέσμη κανόνων όσον αφορά τη λειτουργία του και την προστασία των 
δεδομένων κατά την επεξεργασία τους. 

II. Γενική άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να θεσπιστεί ένα σύνολο ενιαίων κανόνων 
για τη λειτουργία του ΙΜΙ. Η ομαλή διαμεθοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
διάφορων αρχών στα κράτη μέλη είναι καίρια στις προσπάθειές μας για ολοκλήρωση της 
                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά. Για μια 
κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. 50 προτάσεις για τη βελτίωση της 
συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών», COM(2010) 
608 τελικό, πρόταση αριθ. 45 στη σ. 31.
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Ενιαίας Αγοράς. Το IMI έχει αποδειχθεί αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο στους δύο 
τομείς στους οποίους ήδη λειτουργεί, την Οδηγία περί Επαγγελματικών Προσόντων και την 
Οδηγία περί Υπηρεσιών, η δε παρούσα πρόταση θα επιτρέψει την περαιτέρω εκμετάλλευση 
του πλήρους δυναμικού του IMI με σαφή οφέλη για τους πολίτες και για την εσωτερική 
αγορά. 

Το IMI είναι ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις 
διάφορων νομοθετικών τομέων και η χρήση του σε μια νέα ενοποιημένη μορφή όχι μόνο θα 
επιτρέψει την καλύτερη προστασία δεδομένων αλλά και θα δώσει τη δυνατότητα στις 
αρμόδιες αρχές να επικοινωνούν ταχύτερα ή σε μεγαλύτερο αριθμό τομέων πολιτικής. Τέλος, 
και επίσης σημαντικό, θα επιτρέψει την καλύτερη συνεργασία μεταξύ αρχών σε τοπικό 
επίπεδο και την καλύτερη συμμετοχή τους στην Ενιαία Αγορά. 

Κατά τη σύνταξη της ανά χείρας έκθεσης, ο εισηγητής έλαβε υπόψη τη γνώμη του 
Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την πολιτική δέσμευση που αναφέρθηκε σε 
πολλές περιπτώσεις από την Προεδρία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για καλύτερη 
διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς και για μια στρατηγική για την περαιτέρω επέκταση του 
συστήματος IMI. Εξετάστηκε η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (συντάκτης : Hernández Bataller) και ελήφθη επίσης υπόψη η γνωμοδότηση της 
Ομάδας Εργασίας του άρθρου 291.

Ο εισηγητής συμπεριέλαβε στο ανά χείρας σχέδιο έκθεσης σχετικά περιορισμένο αριθμό 
τροπολογιών που αποβλέπουν στη βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου σε 
σχέση με τη λειτουργία του συστήματος IMI. 

α) Ανάπτυξη του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και η επέκτασή 
του σε άλλους τομείς του δικαίου της Ένωσης

Αν και η παρούσα πρόταση ενοποιεί τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το ΙΜΙ σε μία 
ενιαία, νομικά δεσμευτική πράξη οριζόντιου χαρακτήρα, ο εισηγητής πιστεύει ότι 
οποιεσδήποτε μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση του IMI σε νέους 
τομείς του ενωσιακού δικαίου πρέπει να εξεταστούν σε αυτό το στάδιο. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο συχνά τόνισε τη σημασία της ύπαρξης ενός συνολικού νομικού πλαισίου για τη 
λειτουργία του IMI και ο εισηγητής υποστηρίζει κατηγορηματικά την πρόταση της 
Επιτροπής. Ωστόσο, ο εισηγητής επιθυμεί να εκφράσει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την 
τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. 

Το παράρτημα Ι παραθέτει τους τομείς δράσης της ΕΕ που στηρίζονται σήμερα από το ΙΜΙ. 
Οι τομείς πιθανής μελλοντικής επέκτασης απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ. Ο εισηγητής 
πιστεύει ότι η τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής είναι ουσιώδες στοιχείο της πρότασης, και 
κατά συνέπεια συνιστά οποιαδήποτε επέκταση του πεδίου του IMI στο μέλλον να υπόκειται 
σε νέα πρόταση κανονισμού. Ως αποτέλεσμα, ο εισηγητής προτείνει να διαγραφεί η αναφορά 
σε πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και, κατά συνέπεια, επίσης το παράρτημα II. 

Επιπλέον, ο εισηγητής επιθυμεί να τονίσει ότι, όπως σωστά παρατηρείται στη γνωμοδότηση 
του ΕΕΠΔ στην πρόταση της Επιτροπής, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι "η ιδέα χρήσης 

                                               
1 Γνώμη 01911/07/EN, WP 140.
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του IMI σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής μπορεί να εμφανιστεί σε μεταγενέστερο στάδιο 
της νομοθετικής διαδικασίας και μπορεί να προταθεί από το Κοινοβούλιο ή από το 
Συμβούλιο»1. Παρόμοιες περιπτώσεις έχουν ήδη παρατηρηθεί στο παρελθόν, για παράδειγμα 
της περίπτωσης της πρότασης για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ακολουθητέα διαδικασία 
έπρεπε να διευκρινισθεί, δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής μόνο μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. 

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η επέκταση του IMI σε νέους τομείς πολιτικής στο μέλλον 
μπορεί να απαιτεί περαιτέρω αλλαγές στις υφιστάμενες λειτουργικότητες του συστήματος· 
αυτές θα λαμβάνονταν δεόντως υπόψη με την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας. 

β) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια – Διατήρηση προσωπικών 
δεδομένων

Ο εισηγητής επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι το άρθρο 13 της πρότασης κανονισμού εισάγει την 
διαδικασία δέσμευσης μετά την περίοδο των δεκαοκτώ μηνών από το κλείσιμο μιας 
διαδικασίας διοικητικής συνεργασίας για προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία 
στο IMI, και στη συνέχεια επεκτείνει την περίοδο διατήρησης των δεδομένων από τους 6 
μήνες όπως προβλέπεται στην απόφαση 2008/49 της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική 
Αγορά (IMI), σε 5 έτη. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του διότι η τροποποίηση στην πρόταση 
εισήχθη χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα 
μιας τέτοιας διάταξης. Η Επιτροπή δεν έχει παρουσιάσει επαρκή δεδομένα που να 
δικαιολογούν την παράταση της ήδη υφιστάμενης περιόδου των έξη μηνών και κατά 
συνέπεια δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον η νέα παράταση 
θα είναι συμβατή με τις υφιστάμενες εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων. 

Ο εισηγητής εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι δεν δόθηκε λεπτομερής αιτιολόγηση όσον 
αφορά την αποθήκευση των δεσμευμένων δεδομένων σχετικά με το ποιος, και σε ποια βάση, 
θα εξουσιοδοτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα κατά την πενταετή περίοδο 
αποθήκευσης. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της πρότασης, «το ΙΜΙ 
χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών και της Επιτροπής, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των πράξεων που αφορούν την 
εσωτερική αγορά, οι οποίες προβλέπουν τη διοικητική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων», κατά συνέπεια το IMI προσδιορίζεται ως όργανο ΤΠ 
για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, η εισαγωγή νέων λειτουργικοτήτων όσον αφορά 
την διατήρηση των δεδομένων, καθώς και η παράταση της διάρκειας στα πέντε έτη 
υπερβαίνουν κατά πολύ το αρχικά προσδιορισμένο πεδίο. Φαίνεται ότι μια τέτοια διάταξη 
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιήσει τον χαρακτήρα του IMI, από εργαλείο που 
χρησιμοποιείται για ανταλλαγή πληροφοριών σε βάση δεδομένων2. 

                                               
1 Γνωμοδότηση ΕΕΠΔ, άρθρο 2.2.1, παράγραφος 22 – 24.
2 Οι ανησυχίες αυτές εκφράστηκαν επίσης στη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ (σελ. 6) και στην επιστολή προς τον 
Επίτροπο Barnier που υποβλήθηκε από την Ομάδα Εργασίας του άρθρο 29 για την Προστασία Δεδομένων. 
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Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29, και επιθυμεί να 
υπογραμμίσει ότι η οδηγία για 95/46/ΕΚ για την Προστασία Δεδομένων ορίζει ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διατηρούνται για περίοδο «που δεν υπερβαίνει 
την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή για τους 
οποίους αργότερα υφίστανται επεξεργασία»1.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες ανησυχίες, ο εισηγητής προτείνει να παραμείνει η 
τρέχουσα περίοδος διατήρησης των έξη μηνών, όπως εκτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή του IMI2 και ακολουθώντας τη δήλωση της Επιτροπής, στην 
αιτιολογική έκθεση της πρότασής της, ότι η παρούσα πρόταση για το IMI «ενοποιεί τις 
ισχύουσες διατάξεις που διέπουν το ΙΜΙ σε μία ενιαία, νομικά δεσμευτική πράξη οριζόντιου 
χαρακτήρα»3.

γ) Δικαιώματα πρόσβασης των φορέων και των χρηστών του ΙΜΙ – εξωτερικοί φορείς 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους όρους λειτουργίας του 
IMI εντός των διοικήσεων των κρατών μελών αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί σχετικά με το 
άνοιγμα της πρόσβασης του IMI, η οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί για τις διοικητικές αρχές 
των κρατών μελών, σε εξωτερικούς φορείς. Ο εισηγητής εκφράζει τη λύπη του διότι δεν 
έχουν παρατεθεί στοιχεία για την εκτίμηση του αντικτύπου μιας τέτοιας τροποποίησης και 
κατά συνέπεια παραμένει προβληματισμένος ως προς το πώς θα μπορούσε η πρόθεση αυτή 
να αλλοιώσει την πρακτική πλευρά της λειτουργίας του IMI και ιδίως ποιος θα ήταν ο 
αντίκτυπος μιας τέτοιας τροποποίησης όσον αφορά την προστασία και την ασφάλεια των 
δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ότι αρχικός στόχος του IMI ήταν να καταστήσει δυνατή την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών των κρατών μελών και όχι μεταξύ αρχών των κρατών 
μελών και ατόμων ή διαφόρων οργανισμών. 

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής πιστεύει ότι πριν ανοίξει το IMI σε εξωτερικούς φορείς, το 
ζήτημα αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί και να εξηγηθεί περαιτέρω. 

III. Συμπέρασμα

Σκοπός της ανά χείρας έκθεσης να προτείνει τις τροπολογίες που θεωρεί απαραίτητες ο 
εισηγητής για την αύξηση της ασφάλειας δικαίου της πρότασης. Μολονότι δεν αποκλείεται η 
κατάθεση νέων τροπολογιών κατόπιν περαιτέρω εξέτασης της πρότασης της Επιτροπής αλλά 
και νέων διαβουλεύσεων, η πρόθεσή του στο παρόν στάδιο είναι να υπάρξει ένας γόνιμος 
διάλογος εντός της επιτροπής. 

                                               
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών· άρθρο 6 στοιχείο ε).
2 Απόφαση 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2009, για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων κατά την εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI)· Άρθρο 4. 
3 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική 
συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά COM (2011) 522 τελικό· σ.4, 
σημείο 2 της αιτιολογικής έκθεσης.
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