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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-
verordening")
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0522),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0225/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 7 december 20111,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming 
(A7-0068/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij de toepassing van bepaalde 
handelingen van de Unie met betrekking 
tot het vrije verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal op de 
interne markt zijn lidstaten verplicht om 
samen te werken en informatie met elkaar 
en met de Commissie uit te wisselen. 
Aangezien de praktische instrumenten voor 

(1) Bij de toepassing van bepaalde 
rechtshandelingen van de Unie met 
betrekking tot het vrije verkeer van 
goederen, personen, diensten en kapitaal op 
de interne markt zijn lidstaten verplicht om 
doeltreffender samen te werken en 
informatie met elkaar en met de 
Commissie uit te wisselen. Aangezien de 

                                               
1 PB C 43 van 15.2.2012, blz. 14.
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die uitwisseling vaak niet nader in de 
betreffende handelingen zijn 
gespecificeerd, moeten er adequate 
praktische regelingen worden getroffen.

praktische instrumenten voor die 
uitwisseling vaak niet nader in de 
betreffende handelingen zijn 
gespecificeerd, moeten er adequate 
praktische regelingen worden getroffen.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om de transparantie te waarborgen, met 
name voor de betrokkenen, moeten de 
handelingen van de Unie waarvoor IMI 
wordt gebruikt in bijlage I bij deze 
verordening worden opgenomen. Gebieden 
die in de toekomst voor uitbreiding in 
aanmerking komen, moeten in bijlage II 
worden genoemd. Het verdient 
aanbeveling om in bijlage II een reeks 
handelingen vast te stellen waarvoor eerst 
een beoordeling van de technische 
haalbaarheid,  kostenefficiëntie, 
gebruikersvriendelijkheid en de gevolgen 
voor het systeem in het algemeen moet 
worden uitgevoerd, alvorens een besluit 
wordt genomen om IMI voor de 
desbetreffende handelingen te gebruiken

(8) Om de transparantie te waarborgen, met 
name voor de betrokkenen, moeten de 
rechtshandelingen van de Unie waarvoor 
IMI wordt gebruikt in de bijlage bij deze 
verordening worden opgenomen. 

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten en de Commissie 
moeten ervoor zorgen dat de IMI-actoren 
voldoende middelen ter beschikking 
hebben om tot een efficiënte en goed 
functionerende administratieve 
samenwerking via IMI te komen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Hoewel IMI in wezen een 
communicatie-instrument voor 
overheidsinstanties is dat niet toegankelijk 
is voor het algemeen publiek, moeten er 
wellicht technische middelen worden 
ontwikkeld om externe partijen, zoals 
burgers, ondernemingen en organisaties, de 
mogelijkheid tot een interactie met 
bevoegde overheidsinstanties te bieden om 
bijvoorbeeld informatie te verstrekken en 
gegevens op te vragen of om hun rechten 
als betrokkenen uit te kunnen oefenen. 
Dergelijke technische middelen moeten 
adequate waarborgen voor de 
gegevensbescherming bevatten.

(12) Hoewel IMI in wezen een 
communicatie-instrument voor 
overheidsinstanties is dat niet toegankelijk 
is voor het algemeen publiek, moeten er 
wellicht technische middelen worden 
ontwikkeld om externe partijen, zoals 
burgers, ondernemingen en organisaties, de 
mogelijkheid tot een interactie met 
bevoegde overheidsinstanties te bieden om 
bijvoorbeeld informatie te verstrekken en 
gegevens op te vragen of om hun rechten 
als betrokkenen uit te kunnen oefenen. 
Dergelijke technische middelen moeten 
adequate waarborgen voor de 
gegevensbescherming bevatten. Om een 
hoog niveau van veiligheid te waarborgen 
moeten dergelijke openbare interfaces 
worden ontwikkeld als een technisch 
systeem dat los staat van de IMI-
applicatie, waartoe alleen IMI-gebruikers 
toegang mogen hebben.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming moet de toepassing 
van de bepalingen van deze verordening, 
controleren en waarborgen, met inbegrip 
van de relevante bepalingen over de 
gegevensbeveiliging.

(16) De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming moet de toepassing 
van de bepalingen van deze verordening, 
controleren en waarborgen, onder meer de 
bepalingen inzake het onderhouden van 
contacten met de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten, met 
inbegrip van de relevante bepalingen over 
de gegevensbeveiliging.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Voor een daadwerkelijk toezicht 
op en de rapportage over de toepassing 
van onderhavige verordening is het vereist 
dat de lidstaten aan de Commissie 
regelmatig terzake dienende gegevens 
verstrekken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om het vertrouwen in de 
operabiliteit van IMI te vergroten moet de 
Commissie technische controles en indien 
nodig stresstests uitvoeren om zo te zorgen 
voor een frequenter gebruik van IMI in de 
hele Unie.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het moet mogelijk zijn om de 
tegenhangers van de IMI-actoren uit 
derde landen in IMI op te nemen mits een 
internationale overeenkomst is gesloten 
tussen de Unie en de derde landen in 
kwestie en mits is vastgesteld dat de derde 
landen in kwestie een voldoende niveau 
van bescherming van persoonsgegevens 
bieden en dus onder meer voldoen aan de 
vereisten van Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De Commissie dient de bevoegdheid 
krijgen om, in overeenstemming met 
artikel 290 van het Verdrag, gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot in bijlage II opgenomen handelingen 
van de Unie waarvan de bepalingen 
inzake administratieve samenwerking en 
informatie-uitwisseling door middel van 
IMI ten uitvoer kunnen worden gelegd,

Schrappen

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening bepaalt de regels voor 
het gebruik van het Informatiesysteem 
interne markt (hierna "IMI" genoemd) ten 
behoeve van de administratieve 
samenwerking, met inbegrip van de 
verwerking van persoonsgegevens, tussen 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten en 
de Commissie.

Deze verordening bepaalt de regels voor 
het gebruik van het Informatiesysteem 
interne markt (hierna "IMI" genoemd) ten 
behoeve van de administratieve 
samenwerking, met inbegrip van de 
verwerking van persoonsgegevens, tussen 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten en 
de Commissie. Er moet gewaarborgd 
worden dat alle persoonsgegevens en 
informatie die onder de verschillende 
bevoegde overheden verspreid is, 
verzameld, verwerkt en gebruikt wordt 
voor strikt legitieme doeleinden die in 
overeenstemming zijn met de 
voorschriften inzake 
gegevensbescherming. Bovendien moet 
concreet worden voorzien in alle relevante 
waarborgen tegen misbruik van het 
systeem.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkeling van IMI Uitbreiding van IMI
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de handelingen die in bijlage II 
bij deze verordening zijn opgenomen, kan 
de Commissie besluiten om IMI te 
gebruiken, rekening houdend met de 
technische haalbaarheid, 
kostenefficiëntie, 
gebruikersvriendelijkheid en de gevolgen 
voor het systeem in het algemeen. In 
dergelijke gevallen heeft de Commissie de 
bevoegdheid om deze handelingen op 
basis van de procedure van artikel 23 in 
bijlage I op te nemen.

1. De Commissie kan een wijziging van de 
bijlage bij deze verordening voorstellen 
indien zij besluit dat IMI moet worden 
gebruikt voor nieuwe rechtshandelingen 
van de Unie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aannemen van de gedelegeerde 
handeling kan worden voorafgegaan door 
een testfase (proefproject) van beperkte 
duur waarbij een aantal of alle lidstaten 
betrokken zijn.

2. Alvorens een voorstel zoals bedoeld in 
lid 1 in te dienen, kan de Commissie 
proefprojecten met een beperkte duur of 
een effectbeoordeling, met inbegrip van 
gegevensbescherming, uitvoeren om na te 
gaan of IMI een effectief instrument zou 
zijn voor de uitvoering van bepalingen 
voor administratieve samenwerking 
inzake internemarkthandelingen die nog 
niet in de bijlage zijn opgenomen. De 
Commissie bepaalt welke 
internemarkthandelingen in een 
proefproject worden opgenomen en wat de 
modaliteiten van dit project zijn.
2 bis. De Commissie legt de resultaten van 
de proefprojecten of effectbeoordelingen 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad, indien nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel om de bijlage voor de 
uitbreiding van IMI te wijzigen.
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "Informatiesysteem interne markt 
("IMI")": het elektronische instrument dat 
door de Europese Commissie ter 
beschikking wordt gesteld ter bevordering 
van de administratieve samenwerking 
tussen nationale overheidsdiensten en de 
Commissie;

(a) "Informatiesysteem interne markt 
("IMI")": het elektronische instrument dat 
door de Europese Commissie ter 
beschikking wordt gesteld ter bevordering 
van de administratieve samenwerking 
tussen bevoegde diensten of tussen 
bevoegde diensten en de Commissie;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "externe actoren": natuurlijke of 
rechtspersonen, niet zijnde de IMI-
gebruikers, die via technische middelen 
gebruik mogen maken van IMI in 
overstemming met een specifieke vooraf 
bepaalde werkstroom die voor dit doel is 
voorzien;

(i) "externe actoren": natuurlijke of 
rechtspersonen, niet zijnde de IMI-
gebruikers, die uitsluitend via een 
afzonderlijk technisch systeem in 
interactie kunnen treden met IMI in
overstemming met een specifieke vooraf 
bepaalde werkstroom die strikt voor dit 
doel is voorzien;

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen alle maatregelen die 
noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat 
onderhavige verordening door de 
bevoegde instanties daadwerkelijk wordt 
toegepast.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat benoemt één nationale IMI-
coördinator die onder andere de volgende 
taken toegewezen krijgt:

1. Elke lidstaat benoemt één nationale IMI-
coördinator die onder andere de volgende 
verantwoordelijkheden toegewezen krijgt:

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Bevoegde instanties voldoen op 
dezelfde wijze aan hun verplichtingen uit 
hoofde van onderhavige verordening als 
zij zouden doen als zij optraden op 
verzoek van een andere bevoegde instantie 
in hun eigen lidstaat.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij een samenwerking door middel van 
IMI waarborgen de bevoegde autoriteiten 
dat er binnen de kortst mogelijke termijn 
of binnen de termijn die is voorgeschreven 
in de toepasselijke handeling van de Unie, 
in overeenstemming met de 
administratieve samenwerkingsprocedures 
via de IMI-gebruikers een adequaat 
antwoord wordt gegeven.

1. Bij een samenwerking door middel van 
IMI waarborgen de bevoegde autoriteiten 
dat er onverwijld, overeenkomstig de 
bepalingen van en binnen de termijn die is 
voorgeschreven in de toepasselijke 
rechtshandeling van de Unie, in 
overeenstemming met de administratieve 
samenwerkingsprocedures via de IMI-
gebruikers antwoord wordt gegeven.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie draagt zorg voor de 
beveiliging, de beschikbaarheid, het 
onderhoud en de ontwikkeling van de 
software en IT-infrastructuur voor IMI.
Om lidstaten te ondersteunen bij het 
gebruik van IMI stelt zij een meertalig 

1. De Commissie is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van onderstaande taken:
(a) waarborging van de beveiliging, de 
beschikbaarheid, het onderhoud en de 
ontwikkeling van de software en IT-
infrastructuur voor IMI. Om lidstaten te 
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systeem ter beschikking, alsook 
opleidingen (in samenwerking met de 
lidstaten) en een helpdesk.

ondersteunen bij het gebruik van IMI stelt 
zij een meertalig systeem en 
vertalingsfaciliteiten ter beschikking, 
alsook opleidingen (in samenwerking met 
de lidstaten) en een helpdesk;

2. Indien dit vereist is op grond van een 
handeling die in bijlage I is opgenomen, 
mag de Commissie deelnemen aan 
administratieve samenwerkingsprocedures 
waarbij persoonsgegevens worden 
verwerkt.

(b) deelneming aan administratieve 
samenwerkingsprocedures waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt indien 
dit vereist is op grond van een in de 
bijlage opgenomen rechtshandeling van 
de Unie;

3. De Commissie registreert de nationale 
IMI-coördinatoren en verleent hen toegang 
tot IMI.

(c) registreren van de nationale IMI-
coördinatoren en hen toegang verlenen tot 
IMI;

4. In gevallen waarin dat in deze 
verordening is voorzien, voert de 
Commissie verwerkingsactiviteiten uit met 
betrekking tot persoonsgegevens in IMI.

(d) uitvoeren van verwerkingsprocedures 
op persoonsgegevens in IMI, indien 
onderhavige verordening daarin voorziet 
in overeenstemming met de doelen die zijn 
bepaald bij de toepasselijke 
rechtshandelingen van de Unie die in de 
bijlage worden vermeld;
(e) toezien op de toepassing van deze 
verordening en verslaglegging aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 26.

5. Met het oog op het uitvoeren van haar 
taken uit hoofde van dit artikel en het 
opstellen van verslagen en statistieken, 
heeft de Commissie toegang tot de 
noodzakelijke informatie met betrekking 
tot de verwerkingsactiviteiten die in IMI 
zijn uitgevoerd.

5. Met het oog op het uitvoeren van haar 
taken uit hoofde van dit artikel en het 
opstellen van verslagen en statistieken, 
heeft de Commissie toegang tot de 
noodzakelijke informatie met betrekking 
tot de verwerkingsactiviteiten die in IMI 
zijn uitgevoerd.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In samenwerking met de Commissie
benoemen de lidstaten de IMI-
coördinatoren en de bevoegde autoriteiten 
onder vermelding van de 
internemarktgebieden waarop zij bevoegd 
zijn.

2. De lidstaten benoemen de IMI-
coördinatoren en de bevoegde autoriteiten 
onder vermelding van de 
internemarktgebieden waarop zij bevoegd 
zijn. De Commissie kan in dit proces een 
raadgevende rol vervullen.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Externe actoren kunnen via de 
technische middelen die daartoe 
beschikbaar zijn, gebruik maken van IMI 
indien dat noodzakelijk is om de 
administratieve samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten in lidstaten te 
bevorderen of om hun rechten als 
betrokkenen uit te oefenen of indien dit in 
een handeling van de Unie is voorzien.

7. Externe actoren kunnen via een 
afzonderlijk technisch systeem dat 
uitsluitend daarvoor ter beschikking staat, 
in interactie treden met  IMI indien dat 
noodzakelijk is om de administratieve 
samenwerking tussen bevoegde autoriteiten 
in lidstaten te bevorderen of om hun 
rechten als betrokkenen uit te oefenen of 
indien dit in een rechtshandeling van de 
Unie is voorzien. Externe actoren hebben 
alleen toegang tot een openbare interface, 
die technisch los staat van de IMI-
applicatie en geen toegang geeft tot 
uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
bevoegde autoriteiten.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. IMI-actoren dragen er zorg voor dat 
verzoeken van andere IMI-actoren om een 
vertrouwelijke behandeling van informatie 
die via IMI wordt uitgewisseld, 
geëerbiedigd worden door de IMI-
gebruikers die onder hun bevoegdheid 
vallen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

IMI is gebaseerd op administratieve 
samenwerkingsprocedures die voor dat 
doel in nauwe samenwerking met de 

IMI is gebaseerd op administratieve 
samenwerkingsprocedures die voor dat 
doel in nauwe samenwerking met de 
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lidstaten door de Commissie ontwikkeld 
zijn en geactualiseerd worden.

lidstaten door de Commissie omschreven 
en ontwikkeld zijn en geactualiseerd 
worden.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Persoonsgegevens die in IMI zijn 
verwerkt, worden uiterlijk 18 maanden na 
de formele beëindiging van een 
administratieve samenwerkingsprocedure 
afgeschermd, tenzij een bevoegde autoriteit 
in een specifiek geval vóór het verstrijken 
van die termijn om afscherming verzoekt.

1. Persoonsgegevens die in IMI zijn 
verwerkt, worden in het systeem na een 
periode van maximaal 18 maanden na de 
formele beëindiging van een 
administratieve samenwerkingsprocedure 
afgeschermd, tenzij een bevoegde autoriteit 
in een specifiek geval vóór het verstrijken 
van die termijn om afscherming verzoekt 
dan wel op basis van de toepasselijke 
rechtshandeling van de Unie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in het kader van een 
administratieve samenwerkingsprocedure 
een geheugen met informatie wordt 
samengesteld als toekomstige 
referentiebron voor IMI-actoren, mogen 
persoonsgegevens in dat geheugen worden 
verwerkt zo lang dat voor dat doel is 
vereist, mits de betrokkene daartoe 
toestemming heeft gegeven of indien dit 
noodzakelijk is om te voldoen aan een 
handeling van de Unie.

2. Wanneer in het kader van een 
administratieve samenwerkingsprocedure 
een geheugen met informatie wordt 
samengesteld als toekomstige 
referentiebron voor IMI-actoren, mogen 
persoonsgegevens in dat geheugen worden 
verwerkt zo lang dat voor dat doel is 
vereist, mits de betrokkene daartoe 
toestemming heeft gegeven of indien dit 
noodzakelijk is om te voldoen aan een 
rechtshandeling van de Unie. Het bewaren 
van persoonsgegevens die in het geheugen 
zitten moet in overeenstemming zijn met 
de voorschriften inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgelegd 
in de EU-wetgeving, met name in artikel 
6, lid 1, letter e), van Richtlijn 95/46/EG 
en artikel 4, lid 1, letter e), van 
Verordening 45/2001.
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer een zaak zes maanden 
inactief is geweest of na zes maanden niet 
formeel is beëindigd, krijgen IMI-
gebruikers en -actoren een automatische 
kennisgeving dat de zaak inactief is 
geweest. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
uit hoofde van deze verordening moet aan 
de regels voor de beveiliging van gegevens 
voldoen die de Commissie op grond van 
artikel 22 van Verordening (EG) nr. 
45/2001 heeft vastgesteld.

1. De Commissie zorgt ervoor dat de 
verwerking van persoonsgegevens in IMI
voldoet aan de regels voor de beveiliging 
van gegevens die de Commissie op grond 
van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 
45/2001 heeft vastgesteld.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. IMI-actoren dragen er zorg voor dat de 
betrokkenen over de verwerking van hun 
persoonsgegevens in IMI worden 
geïnformeerd en dat zij toegang hebben tot 
een privacyverklaring waarin hun rechten 
worden toegelicht, evenals de wijze 
waarop die rechten kunnen worden 
uitgeoefend in overeenstemming met de 
artikelen 10 en 11 van Richtlijn 
1995/46/EG en de nationale wetgeving op 
basis van die richtlijn.

1. IMI-actoren dragen er in hun contacten 
met betrokkenen zorg voor dat de 
betrokkenen binnen 30 dagen na de 
verwerking van hun persoonsgegevens in 
IMI daarover worden geïnformeerd en dat 
zij toegang hebben tot een 
privacyverklaring waarin hun rechten 
worden toegelicht, evenals de wijze 
waarop die rechten kunnen worden 
uitgeoefend, met inbegrip van de 
contactpersoon en diens contactgegevens 
gedurende de gehele periode dat hun 
gegevens in IMI zijn opgenomen, in 
overeenstemming met de artikelen 10 en 
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11 van Richtlijn 1995/46/EG en de 
nationale wetgeving op basis van die 
richtlijn.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gegevens die door de betrokkene 
aan IMI worden verstrekt worden alleen 
gebruikt voor het doel waarvoor de 
gegevens verstrekt zijn. De toestemming 
van de betrokkene is ook vereist voor de 
uitbreiding van het gebruik van deze 
gegevens tot nieuwe gebieden of 
werkstromen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) soorten van administratieve 
samenwerkingsprocedures, alle 
functionaliteiten van IMI en de 
categorieën van gegevens die in IMI 
verwerkt mogen worden.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. IMI-actoren dragen er zorg voor dat de 
betrokkenen op doelmatige wijze het recht 
op toegang tot hun gegevens kunnen 
uitoefenen, alsook het recht om onjuiste of 
onvolledige gegevens te laten corrigeren en 
onrechtmatig verwerkte gegevens te laten 
wissen in overeenstemming met de 
nationale wetgeving. De rectificatie en 
wissing van gegevens worden binnen zestig 

1. IMI-actoren dragen er zorg voor dat de 
betrokkenen op doelmatige wijze het recht 
op toegang tot hun gegevens in IMI kunnen 
uitoefenen, alsook het recht om onjuiste of 
onvolledige gegevens te laten corrigeren en 
onrechtmatig verwerkte gegevens te laten 
wissen in overeenstemming met de 
nationale wetgeving. De rectificatie en 
wissing van gegevens worden zo snel 
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dagen door de verantwoordelijke IMI-actor 
uitgevoerd.

mogelijk maar uiterlijk binnen dertig 
dagen na ontvangst van het verzoek van 
de betrokkene door de verantwoordelijke 
IMI-actor uitgevoerd.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitoefening van de delegatie Schrappen
1. De bevoegdheid om de in artikel 4 
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie voor 
onbepaalde tijd toegekend.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 24 en 25.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intrekking van de delegatie Schrappen
1. De in artikel 3 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
heeft ingeleid om te besluiten of de 
delegatie van bevoegdheden moet worden 
ingetrokken, stelt de andere wetgever en 
de Commissie daarvan in kennis uiterlijk 
een maand voor het definitieve besluit 
wordt genomen, en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden het 
voorwerp van intrekking zouden kunnen 
vormen en welke de motivering daarvan 
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is.
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het besluit treedt 
onmiddellijk in werking of op een in dat 
besluit bepaalde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds in werking zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen Schrappen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar maken tegen de gedelegeerde 
handeling. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad kan deze periode 
met een maand worden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
periode het Europees Parlement en de 
Raad geen bezwaar hebben gemaakt tegen 
de gedelegeerde handeling, of indien vóór 
die datum, zowel het Europees Parlement 
als de Raad de Commissie hebben 
meegedeeld dat zij hebben besloten geen 
bezwaar te maken, treedt de gedelegeerde 
handeling in werking op de datum die 
daarin is vastgesteld.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen de vastgestelde 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft de redenen daarvoor aan.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De interne controlemechanismen 
van de Commissie omvatten 
gegevensbeschermingsbeoordelingen, met 
inbegrip van een veiligheidsrisicoanalyse, 
op basis waarvan een beleid inzake 
gegevensbescherming (waaronder ook een 
veiligheidsplan) zal worden goedgekeurd, 
alsook periodieke toetsingen en controle.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aanbeveling van de Commissie van 
7 december 2001 betreffende beginselen 
voor het gebruik van "SOLVIT", het 
netwerk voor probleemoplossing in de 
interne markt: hoofdstukken I en II11

_____________
1 PB L 331 van 15.12.2001, blz. 79.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze bijlage wordt geschrapt.
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TOELICHTING

I. Het voorstel van de Commissie

Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) is sinds 2008 in gebruik als gratis 
dienstverlening aan de lidstaten ter verbetering van de uitwisseling van gegevens binnen de 
interne markt. Het systeem blijkt een snel en veilig middel te zijn om grensoverschrijdend 
gegevens uit te wisselen en op administratief niveau samen te werken met op dit moment meer 
dan 6.000 geregistreerde instanties in alle lidstaten van de EU en in de EER-landen.

Het IMI-systeem is momenteel van toepassing op de uitwisseling van gegevens overeenkomstig 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties ("de beroepskwalificatierichtlijn") en richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende 
diensten op de interne markt ("de dienstenrichtlijn") en het functioneert nog steeds op de 
grondslag van een besluit en een aanbeveling van de Commissie1, met het gevolg dat er geen 
sprake is van één enkel juridisch instrument. Dit is beschouwd als een ernstige belemmering van 
de verdere uitbreiding van het IMI-systeem, dat zich heeft ontwikkeld tot een doelmatig 
instrument voor een aantal administratieve structuren van lidstaten in het kader van hun 
dagelijkse samenwerking met soortgelijke diensten in andere lidstaten. Het zorgt namelijk voor 
een adequaat kanaal voor de uitwisseling van gegevens in verschillende talen en waarborgt 
tegelijkertijd een hoger niveau van gegevensbescherming dan de gebruikelijke 
communicatiekanalen.

In een aantal mededelingen van de Commissie wordt de weg geëffend voor de uitbreiding van 
het IMI tot andere sectoren van de EU-wetgeving, en het opzetten van "een echt "face to face"-
onlinenetwerk van Europese overheidsdiensten" wordt aangemoedigd. Bijgevolg heeft de 
Commissie in augustus 2011 onderstaande verordening voorgesteld met het uitdrukkelijke doel 
één enkel juridisch kader voor het IMI-systeem op te zetten in combinatie met een reeks regels 
om de behoorlijke werking daarvan te waarborgen. Hierdoor moet het mogelijk worden het IMI 
in de toekomst uit te breiden tot andere sectoren van de EU-wetgeving en een duidelijk geheel 
van regels te bepalen op het gebied van werking en gegevensbeschermingsprocedures.

II. Algemeen standpunt van uw rapporteur

Uw rapporteur spreekt zijn waardering uit voor het voorstel van de Commissie een gezamenlijke 
reeks regels in te stellen voor de werking van het IMI. Een soepele grensoverschrijdende 
uitwisseling van gegevens tussen instanties in de lidstaten is van wezenlijke betekenis voor onze 
pogingen een interne markt tot stand te brengen. Het IMI blijkt in beide sectoren waarin het 
reeds werkzaam is, de beroepskwalificatierichtlijn en de dienstenrichtlijn, reeds een betrouwbaar 
en doelmatig instrument te zijn en door onderhavig voorstel zal het mogelijk zijn alle IMI-
mogelijkheden ten volle te benutten met duidelijke voordelen voor burgers en interne markt.

Het IMI is een soepel instrument dat kan worden afgestemd op de specifieke eisen van een aantal 
wetgevingssectoren. Als het in een nieuwe, geconsolideerde vorm wordt gegoten wordt hierdoor 
niet alleen betere gegevensbescherming mogelijk, maar eveneens zullen bevoegde instanties

                                               
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Naar een Single Market Act. Voor een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen. 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen", 
COM(2010)0608, voorstel nr. 45 op blz. 31.
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sneller of op een groter aantal terreinen kunnen communiceren. En ten slotte, maar niet het minst 
belangrijk, zal het een betere samenwerking mogelijk maken tussen instanties op plaatselijk 
niveau en deze in hogere mate bij de interne markt betrekken.

Bij de opstelling van dit verslag heeft uw rapporteur rekening gehouden met het advies van de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en met de politieke toezegging die het 
voorzitterschap en de Europese Commissie herhaaldelijk hebben gedaan in verband met betere 
sturing van de interne markt en een strategie om het IMI-systeem verder uit te bouwen. Het 
advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité is in overweging genomen (rapporteur:
Hernández Bataller), evenals het advies van de werkgroep overeenkomstig artikel 291.

Uw rapporteur heeft in dit ontwerpverslag een beperkt aantal amendementen opgenomen om de 
doorzichtigheid en de juridische zekerheid van de werking van het IMI-systeem te verbeteren.

(a) Ontwikkeling van het informatiesysteem voor de interne markt en uitbreiding ervan tot 
andere sectoren van de Uniewetgeving

Hoewel het huidige voorstel de thans geldende voorschriften voor het IMI consolideert in één 
enkel, horizontaal bindend instrument, is uw rapporteur van mening dat met toekomstige 
besluiten over eventuele uitbreiding van het IMI tot nieuwe sectoren van de Uniewetgeving in 
deze fase naar behoren rekening dient te worden gehouden. Het Europees Parlement heeft vaak 
gewezen op de betekenis die een alomvattend juridisch kader heeft voor de werking van het IMI 
en uw rapporteur is krachtig voorstander van het Commissievoorstel. Niettemin wil uw 
rapporteur wijzen op zijn voorbehoud ten aanzien van uitbreiding van het toepassingsgebied 
door middel van gedelegeerde handelingen.

Voor een overzicht van de handelingen van de Unie die op dit moment door IMI worden 
ondersteund, wordt verwezen naar bijlage I. Sectoren waartoe in de toekomst kan worden 
uitgebreid, worden opgesomd in Bijlage II. Uw rapporteur is van mening dat aanpassing van het 
toepassingsgebied een wezenlijk bestanddeel van het voorstel vormt en hij spreekt dan ook de 
aanbeveling uit voortaan voor iedere uitbreiding van het toepassingsgebied van het IMI een 
nieuw voorstel voor een verordening op te stellen. Uw rapporteur stelt dan ook voor de 
verwijzing naar gedelegeerde handelingen en dus naar bijlage II te schrappen.

Voorts wenst uw rapporteur er met klem op te wijzen dat wij, zoals in het advies van de ECGB 
inzake het Commissievoorstel terecht wordt opgemerkt niet het "denkbeeld kunnen uitsluiten dat 
gebruik van het IMI in een bepaald beleidsgebied zich later in het wetgevingsproces wellicht 
voordoet, en door Parlement of Raad kan worden voorgesteld"2. Zulke gevallen hebben zich in 
het verleden reeds voorgedaan, bij voorbeeld het voorstel inzake rechten van patiënten in de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg. In dit soort gevallen zou de te volgen procedure moeten 
worden verduidelijkt, daar het Commissievoorstel uitsluitend voorziet in uitbreiding van het 
toepassingsgebeid door middel van gedelegeerde handelingen.

Tenslotte, maar niet het minst belangrijke, uitbreiding van IMI tot nieuwe beleidsgebieden zou in 
de toekomst aanvullende aanpassingen kunnen vergen van bestaande manieren van inzetbaarheid 
van het systeem; hiermee zou dan naar behoren rekening worden gehouden terwijl de 
gebruikelijke wetgevingsprocedure werd toegepast.

                                               
1 Advies 01911/07/EN, WP 140.
2 Advies ECGB, art. 2, lid 2, eerste alinea, leden 22 - 24.
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(b) Gegevensverwerking en veiligheid – opslag van persoonsgegevens

Uw rapporteur wil erop wijzen dat in artikel 13 van het voortel voor een verordening de 
blokkeringsprocedure wordt ingevoerd na de periode van 18 maanden vanaf de sluiting van een 
procedure van administratieve samenwerking voor in IMI verwerkte persoonsgegevens, en dat 
de periode voor het opslaan van gegevens aanzienlijk wordt verlengd van zes maanden 
overeenkomstig beschikking 2008/49 van de Commissie inzake de bescherming van 
persoonsgegevens bij de invoering van het informatiesysteem interne markt (IMI), tot vijf jaar.
Uw rapporteur betreurt dat de wijziging op het voorstel wordt ingevoerd zonder dat er een 
effectbeoordeling heeft plaatsgehad en zonder dat de noodzaak van een dergelijke bepaling naar 
behoren is aangetoond. De Commissie verstrekt niet voldoende gegevens om de verlenging van 
de reeds bestaande periode van zes maanden te motiveren, en dus zijn er geen gegevens 
beschikbaar om bij benadering vast te stellen of de verlenging verenigbaar zal zijn met bestaande 
nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rapporteur betreurt eveneens dat er voor wat betreft de opslag van geblokkeerde gegevens 
geen nauwkeurige motivering is verstrekt over de vraag wie gedurende de opslagperiode van vijf 
jaar toegang heeft tot de gegevens en op welke grondslag dit gebeurt. Voorts wordt IMI volgens 
het voorstel gebruikt voor de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten en de Commissie die noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van handelingen met 
betrekking tot de interne markt waarbij is voorzien in een administratieve samenwerking, met 
inbegrip van de uitwisseling van persoonsgegevens. Het IMI wordt dus omschreven als IT-
instrument voor het uitwisselen van gegevens. Toch vallen de invoering van nieuwe taken op het 
gebied van gegevensopslag en de verlenging van de duur hiervan tot vijf jaar, ruim buiten het 
oorspronkelijk bepaalde toepassingsgebied Kennelijk kan deze aanpassing tot gevolg hebben dat 
de vorm van het IMI als instrument voor de uitwisseling van gegevens tussen instanties van de 
lidstaten verandert in een gegevensbestand1.

Uw rapporteur deelt de mening van de Werkgroep gegevensbescherming en wijst erop dat in de 
gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG wordt bepaald dat persoonsgegevens "niet langer 
mogen worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verzameld of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is"2.

Bovenstaande problemen in overweging nemend stelt uw rapporteur voor de huidige 
opslagperiode van zes maanden te handhaven die wordt beschreven in de beschikking van de 
Commissie inzake de tenuitvoerlegging van het IMI3 en na de opmerking die de Commissie in de 
toelichting maakt dat "de bestaande regels die van toepassing zijn op IMI, door het huidige 
voorstel in één horizontaal, juridisch bindend instrument worden geconsolideerd"4.

(c) Toegangsrechten van IMI-actoren en IMI-gebruikers – actoren van buiten

                                               
1 Deze verontrusting is eveneens tot uitdrukking gebracht in het advies van de ECGB (blz. 6) en in het door de 
werkgroep overeenkomstig artikel 29 inzake gegevensbescherming tot Commissaris Barnier gerichte schrijven.
2 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens. Artikel 6, lid 1, letter e).
3 Beschikking 2008/49/EG van de Commissie van 12 december 2007 inzake de bescherming van persoonsgegevens 
bij de invoering van het informatiesysteem interne markt (IMI); artikel 4.
4 Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt, COM(2011)0522, blz. 4, punt 2 van de 
toelichting.
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Uw rapporteur spreekt zijn waardering uit voor het voorstel van de Commissie over de 
uitvoeringsvoorwaarden van de werking van het IMI in de bestuursapparaten van de lidstaten, 
maar blijft zich zorgen maken over openstelling van het, in eerste instantie voor de bestuurlijke 
instanties in de lidstaten opgezette IMI, voor actoren van buiten. Uw rapporteur betreurt dat er 
geen elementen zijn opgenomen om de gevolgen van deze aanpassing te beoordelen en blijft dan 
ook verontrust over de manier waarop dit voornemen de praktische kant van de werking van het 
IMI zou kunnen veranderen, en met name over de vraag welke gevolgen dit soort aanpassing zou 
hebben voor de bescherming en veiligheid van gegevens, in overweging nemend dat het IMI in 
eerste instantie was opgezet om de uitwisseling van gegevens tussen instanties van de lidstaten 
mogelijk te maken, en niet tussen instanties van de lidstaten enerzijds en particulieren en 
organisaties anderzijds.

Uw rapporteur is derhalve van mening dat dit probleem, alvorens het IMI wordt opgesteld door 
actoren van buiten, verder moet worden gespecificeerd en toegelicht.

III. Conclusie

De bedoeling van dit verslag is dat de amendementen worden ingediend die uw rapporteur 
noodzakelijk acht ter verhoging van de juridische zekerheid van het voorstel. Hoewel uw 
rapporteur zich het recht voorbehoudt na nadere bestudering van het voorstel van de Commissie 
en na nader overleg meer amendementen in te dienen, is het in dit stadium zijn bedoeling een 
vruchtbare discussie in de commissie op gang te brengen.
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