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Ændringsforslag 41
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1)Visse EU-retsakter vedrørende fri 
bevægelighed for varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital i det indre 
marked pålægger medlemsstaterne at 
samarbejde og udveksle oplysninger 
indbyrdes og med Kommissionen. De 
konkrete midler til at gennemføre denne 
informationsudveksling specificeres ofte 
ikke i disse retsakter, hvorfor det er 
nødvendigt at træffe passende praktiske 
foranstaltninger i denne henseende.

(1) Visse EU-retsakter vedrørende fri 
bevægelighed for varer, personer, 
tjenesteydelser og kapital i det indre 
marked pålægger medlemsstaterne at 
samarbejde mere effektivt og udveksle 
oplysninger indbyrdes og med 
Kommissionen. De konkrete midler til at 
gennemføre denne informationsudveksling 
specificeres ofte ikke i disse retsakter, 
hvorfor det er nødvendigt at træffe 
passende praktiske foranstaltninger i denne 
henseende.

Or. el

Ændringsforslag 42
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Informationssystemet for det indre
marked (i det følgende benævnt "IMI") er 
et it-program, som er tilgængeligt via 
internet, og som er udviklet af Europa-
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne, med det formål at hjælpe 
medlemsstaterne med i praksis at opfylde 
de informationsudvekslingskrav, der er 
fastsat i bestemte EU-retsakter, ved at give 
adgang til en central 
kommunikationsmekanisme for at fremme 
grænseoverskridende
informationsudveksling og gensidig 
bistand. IMI hjælper især de kompetente 

(2) Informationssystemet for det indre 
marked (i det følgende benævnt "IMI") er 
et it-program, som er tilgængeligt via 
internet, og som er udviklet af Europa-
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne, med det formål at hjælpe 
medlemsstaterne med i praksis at opfylde 
de informationsudvekslingskrav, der er 
fastsat i bestemte EU-retsakter, ved at give 
adgang til en central 
kommunikationsmekanisme for at fremme 
informationsudveksling og gensidig 
bistand. IMI hjælper især de kompetente 
myndigheder med at identificere deres 
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myndigheder med at identificere deres 
modpart i en anden medlemsstat, forvalte 
informationsudvekslingen, herunder af 
personoplysninger, på basis af simple og 
ensartede procedurer, og med at overvinde 
sprogbarrierer på basis af foruddefinerede 
og allerede oversatte arbejdsgange.

modpart i en anden medlemsstat, forvalte 
informationsudvekslingen, herunder af 
personoplysninger, på basis af simple og 
ensartede procedurer, og med at overvinde 
sprogbarrierer på basis af foruddefinerede 
og allerede oversatte arbejdsgange.

Or. el

Ændringsforslag 43
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Med vedtagelsen af denne nye 
forordning, og for at bygge videre på 
resultaterne og succesen af 
Kommissionens afgørelse 2008/49/EF af 
12. december 2007 om gennemførelsen af 
informationssystemet for det indre 
marked (IMI) hvad angår beskyttelse af 
personoplysninger oplysninger1 og 
Kommissionens henstilling af 26. marts 
2009 om databeskyttelsesretningslinjer for 
informationssystemet for det indre 
marked (IMI)2, på baggrund af hvilke 
IMI-systemet fungerer i dag, bør det 
administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne defineres og afklares 
nærmere med henblik på at forbedre 
udveksling af oplysninger inden for det 
indre marked. IMI-systemets funktion bør 
analyseres i lyset af de seneste vigtige 
spørgsmål, som er opstået på EU-niveau 
såvel som på globalt plan, nemlig 
spørgsmål i forbindelse med 
databeskyttelseslovgivningen, beskyttelse 
af privatlivets fred og sikkerheden på 
internettet og fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder.
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_____________
1 EFT L 13 af 16.1.2008, s. 18.
2 EFT L 100 af 18.4.2009, s. 12.

Or. en

Ændringsforslag 44
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at deres IMI-aktører råder over 
tilstrækkelige ressourcer til at opnå et 
effektivt og velfungerende administrativt 
samarbejde gennem IMI.

Or. en

Ændringsforslag 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) IMI er i sin natur et 
kommunikationsværktøj for offentlige 
myndigheder, som den brede offentlighed 
ikke har adgang til, og der bør således 
udvikles tekniske midler, som giver 
eksterne aktører, f.eks. borgere, 
virksomheder og organisationer, mulighed 
for at kommunikere med de kompetente 
myndigheder med henblik på at levere eller 
opnå oplysninger eller udøve deres 
rettigheder som registrerede. Sådanne 
tekniske midler bør omfatte passende 
foranstaltninger til databeskyttelse.

(12) IMI er i sin natur et 
kommunikationsværktøj for offentlige 
myndigheder, som den brede offentlighed 
ikke har adgang til, og der bør således 
udvikles tekniske midler, som giver 
eksterne aktører, f.eks. borgere,
virksomheder og organisationer, mulighed 
for at kommunikere med de kompetente 
myndigheder med henblik på at levere eller 
opnå oplysninger eller udøve deres 
rettigheder som registrerede. Sådanne 
tekniske midler bør omfatte passende 
foranstaltninger til databeskyttelse. For at 
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sikre et højt sikkerhedsniveau bør en 
sådan offentlig brugerflade være udviklet 
teknisk separat fra IMI-applikationen, 
som kun IMI-brugere bør have adgang til.

Or. en

Ændringsforslag 46
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) IMI er i sin natur et 
kommunikationsværktøj for offentlige 
myndigheder, som den brede offentlighed 
ikke har adgang til, og der bør således 
udvikles tekniske midler, som giver 
eksterne aktører, f.eks. borgere, 
virksomheder og organisationer, mulighed 
for at kommunikere med de kompetente 
myndigheder med henblik på at levere eller 
opnå oplysninger eller udøve deres 
rettigheder som registrerede. Sådanne 
tekniske midler bør omfatte passende 
foranstaltninger til databeskyttelse.

(12) IMI er i sin natur et 
kommunikationsværktøj for offentlige 
myndigheder, som den brede offentlighed 
ikke har adgang til, og der bør således 
udvikles tekniske midler, som giver 
eksterne aktører, f.eks. borgere, 
virksomheder og organisationer, mulighed 
for at kommunikere med de kompetente 
myndigheder med henblik på at levere eller 
opnå oplysninger eller udøve deres 
rettigheder som registrerede. Sådanne 
tekniske midler bør omfatte passende 
foranstaltninger til databeskyttelse. Når 
eksterne aktører kommunikerer med de 
kompetente myndigheder i IMI, bør en 
sådan offentlig brugerflade være udviklet 
teknisk separat fra IMI-applikationen, 
som kun IMI-brugere bør have adgang til.

Or. en

Ændringsforslag 47
Heide Rühle

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse bør overvåge og sikre 
gennemførelsen af bestemmelserne i denne 
forordning, herunder de relevante 
bestemmelser om datasikkerhed.

(16) Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse bør overvåge og sikre 
gennemførelsen af bestemmelserne i denne 
forordning, såsom opretholdelse af 
kontakten med de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder, herunder de 
relevante bestemmelser om datasikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Med henblik på at fremme tilliden 
til IMI's funktion bør Kommissionen 
gennemføre tekniske kontroller og 
stresstest efter behov som middel til at øge 
anvendelsen af IMI i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 49
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det bør være muligt at inddrage 
IMI-aktørers samarbejdspartnere fra 
tredjelande i IMI, under forudsætning af, 
at der er indgået en international aftale 
mellem Unionen og det eller de 
pågældende tredjelande, og forudsat at 
det er blevet fastslået, at det eller de 
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pågældende tredjelande tilbyder et 
tilstrækkeligt niveau af beskyttelse af 
personoplysninger, herunder at de 
opfylder kravene i direktiv 95/46/EF.

Or. en

Ændringsforslag 50
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I denne forordning fastsættes reglerne for 
anvendelse af informationssystemet for det 
indre marked, i det følgende benævnt 
"IMI", for administrativt samarbejde, 
herunder behandling af personoplysninger, 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og Kommissionen.

I denne forordning fastsættes reglerne for 
anvendelse af informationssystemet for det 
indre marked, i det følgende benævnt 
"IMI", for administrativt samarbejde, 
herunder behandling af personoplysninger, 
mellem medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og Kommissionen. Det bør 
sikres, at alle personlige data og 
oplysninger, der sendes rundt mellem 
forskellige kompetente myndigheder 
udelukkende indsamles, bearbejdes og 
bruges til lovlige formål, som er i 
overensstemmelse med reglerne om 
databeskyttelse. Desuden bør alle 
relevante sikkerhedsforanstaltninger mod 
misbrug af systemet være på plads.

Or. en

Ændringsforslag 51
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Brugen af IMI er obligatorisk i 
forbindelse med administrativt 
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samarbejde, der er omfattet af denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 52
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvikling af IMI Udvidelse af IMI

Or. en

Ændringsforslag 53
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på grundlag af en 
vurdering af systemets tekniske 
gennemførlighed, omkostningseffektivitet, 
brugervenlighed og overordnede virkning 
beslutte, at IMI også skal finde anvendelse 
på de i bilag II til denne forordning 
anførte retsakter. Kommissionen gives i 
sådanne tilfælde beføjelse til i henhold til 
proceduren i artikel 23 at supplere bilag I 
med disse retsakter.

1. Kommissionen kan gennemføre 
pilotprojekter med henblik på at 
bedømme, hvorvidt IMI vil være et 
effektivt værktøj til gennemførelse af 
bestemmelser om administrative 
samarbejde i forbindelse med retsakter 
vedrørende det indre marked, som endnu 
ikke er opført i bilaget. Kommissionen 
beslutter hvilke retsakter vedrørende det 
indre marked, der gøres til genstand for et 
pilotprojekt, og retningslinjerne for et 
sådant projekt.
1a. Forud for udvidelsen af IMI til nye 
områder og/eller retsakter vedrørende det 
indre marked, som endnu ikke er opført i 
bilaget, gennemfører Kommissionen en 
udtømmende risikovurdering og 
konsekvensanalyse vedrørende 
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databeskyttelse.
1b. Kommissionen forelægger en 
evaluering af resultatet af pilotprojektet, 
risikovurderingen og konsekvensanalysen 
for Europa-Parlamentet og Rådet, om 
fornødent ledsaget af et lovforslag om at 
ændre bilaget til at udvide IMI til de 
pågældende retsakter vedrørende det 
indre marked.

Or. en

Begrundelse

Artikel 25a(ny) er en artikel, der refererer til gennemførelsesretsakter

Ændringsforslag 54
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på grundlag af en 
vurdering af systemets tekniske 
gennemførlighed, omkostningseffektivitet, 
brugervenlighed og overordnede virkning 
beslutte, at IMI også skal finde anvendelse 
på de i bilag II til denne forordning 
anførte retsakter. Kommissionen gives i 
sådanne tilfælde beføjelse til i henhold til 
proceduren i artikel 23 at supplere bilag I 
med disse retsakter.

1. Kommissionen kan foreslå en ændring 
af bilag I til denne forordning, hvis den 
beslutter, at IMI skal finde anvendelse på 
nye EU-retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 55
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Inden Kommissionen fremsætter et 
forslag som omtalt i stk. 1, kan den 
gennemføre pilotprojekter med henblik på 
at bedømme, hvorvidt IMI vil være et 
effektivt værktøj til gennemførelse af 
bestemmelser om administrative 
samarbejde i forbindelse med retsakter 
vedrørende det indre marked, som endnu 
ikke er opført i bilaget.

Or. en

Ændringsforslag 56
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ethvert forslag fra Kommissionen om 
at ændre bilaget for at udvide IMI skal 
være baseret på en konsekvensanalyse. 
Konsekvensanalysen skal angive:
a) teknisk gennemførlighed under 
hensyntagen til mulighederne for at 
genbruge eksisterende systemfunktioner
b) omkostningseffektivitet inklusive 
forudsete udgifter til den nødvendige 
hosting, vedligeholdelse og udvikling
c) konsekvenserne af at udvide IMI for 
overholdelse af kravene om 
databeskyttelse
d) definition af rækkevidden af det 
område, der skal dækkes af IMI for at 
skabe en mere effektiv 
grænseoverskridende offentlig tjeneste
e) detaljerede specifikationer af den it-
udvikling, der er nødvendige for at dække 
udvidelsen af IMI's anvendelsesområde
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f) de faktiske behov for at medtage en 
oversættelsesfunktion
g) brugervenlighed for IMI-brugere.

Or. en

Ændringsforslag 57
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan forud for vedtagelsen af den 
delegerede retsakt afholdes en testfase 
(pilotprojekt) af en begrænset varighed 
med inddragelse af en række eller 
samtlige medlemsstater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 58
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan forud for vedtagelsen af den 
delegerede retsakt afholdes en testfase 
(pilotprojekt) af en begrænset varighed 
med inddragelse af en række eller 
samtlige medlemsstater.

2. Kommissionen kan gennemføre 
pilotprojekter med henblik på at 
bedømme, hvorvidt IMI vil være et 
effektivt værktøj for administrative 
samarbejde i forbindelse med retsakter 
vedrørende det indre marked, som endnu 
ikke er opført i bilaget

Or. en

Ændringsforslag 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der kan forud for vedtagelsen af den 
delegerede retsakt afholdes en testfase 
(pilotprojekt) af en begrænset varighed 
med inddragelse af en række eller 
samtlige medlemsstater.

2. Kommissionen kan afholde testfaser 
(pilotprojekter) af en begrænset varighed 
med henblik på at bedømme muligheden 
af at udvide IMI til andre retsakter 
vedrørende det indre marked, som endnu 
ikke er opført i bilaget. Kommissionen 
forelægger resultaterne af pilotprojektet 
for Europa-Parlamentet og Rådet, og 
lader dem om fornødent ledsage af et 
lovforslag om at ændre bilaget for at 
udvide IMI.

Or. en

Ændringsforslag 60
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fremsender efter at 
have afsluttet et pilotprojekt en evaluering 
af dette til Europa-Parlamentet.

Or. en

Ændringsforslag 61
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "informationssystem for det indre 
marked (IMI)": Det elektroniske værktøj, 

a) "informationssystem for det indre 
marked (IMI)": Det elektroniske værktøj, 
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der leveres af Europa-Kommissionen til at 
fremme administrativt samarbejde mellem 
nationale forvaltninger og Kommissionen

der leveres af Europa-Kommissionen til at 
fremme administrativt samarbejde mellem 
kompetente myndigheder eller mellem 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 62
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "informationssystem for det indre 
marked (IMI)": Det elektroniske værktøj, 
der leveres af Europa-Kommissionen til at 
fremme administrativt samarbejde mellem 
nationale forvaltninger og Kommissionen

a) "informationssystem for det indre 
marked (IMI)": Det elektroniske værktøj, 
der leveres af Europa-Kommissionen til at 
fremme den informationsudveksling, som 
er nødvendig for det administrative 
samarbejde mellem nationale forvaltninger 
og Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 63
Rolandas Paksas

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 - litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) "IMI-data": økonomiske og 
erhvervsmæssige data, som vedrører 
udførelsen af økonomiske og 
erhvervsmæssige aktiviteter på det indre 
marked, og som udveksles gennem IMI-
systemet.

Or. lt
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Ændringsforslag 64
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "eksterne aktører": Andre fysiske eller 
juridiske personer end IMI-brugere, som 
kan anvende IMI ved hjælp af tekniske 
midler og i overensstemmelse med en 
specifik foruddefineret arbejdsgang, der er 
udformet til dette formål

i) "eksterne aktører": Andre fysiske eller 
juridiske personer end IMI-brugere, som 
interagerer med IMI ved hjælp af tekniske 
midler og i overensstemmelse med en 
specifik foruddefineret arbejdsgang, der er 
udformet til dette formål

Or. en

Ændringsforslag 65
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "formel afslutning": afslutningen af 
en sag, når denne har tjent sit primære 
formål. En sådan afslutning kræver aktiv 
deltagelse af en IMI-bruger samt denne 
IMI-brugers samtykke til at afslutte sagen 
ved en IMI-bruger. 

Or. en

Ændringsforslag 66
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger i samarbejde 
med Kommissionen IMI-koordinatorerne 

2. Medlemsstaterne udpeger IMI-
koordinatorerne og de kompetente 
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og de kompetente myndigheder samt de 
områder af det indre marked, for hvilke de 
har kompetence.

myndigheder samt de områder af det indre 
marked, for hvilke de har kompetence.
Kommissionen kan spille en rådgivende 
rolle i denne proces.

Or. de

Ændringsforslag 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger i samarbejde 
med Kommissionen IMI-koordinatorerne 
og de kompetente myndigheder samt de 
områder af det indre marked, for hvilke de 
har kompetence.

2. Medlemsstaterne udpeger IMI-
koordinatorerne og de kompetente 
myndigheder samt de områder af det indre 
marked, for hvilke de har kompetence.
Kommissionen kan spille en rådgivende 
rolle i denne proces.

Or. de

Begrundelse

Ordene "i samarbejde med Kommissionen" bør udgå. Et sådant samarbejd ville begrænse 
medlemsstaternes "administrative uafhængighed". Retten til at udpege de relevante organer 
og fastlægge deres opgaver bør udelukkende ligge hos medlemsstaternes administrative 
myndigheder, da de har det bedste kendskab til de nationale, regionale og lokale 
forvaltningsstrukturer. Kommissionen bør kun spille en rådgivende rolle i denne proces.

Ændringsforslag 68
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det er ikke tilladt at anvende 
personoplysninger, der behandles i IMI, til 
et specifikt formål og på en måde, der ikke 
er foreneligt med det oprindelige formål, 

5. Det er ikke tilladt at anvende 
personoplysninger, der behandles i IMI, til 
et specifikt formål og på en måde, der ikke 
er foreneligt med det oprindelige formål, 
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medmindre det er et udtrykkeligt lovkrav. medmindre der er udtrykkelig hjemmel 
herfor i medlemsstaternes lovgivning

Or. el

Ændringsforslag 69
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 
mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres 
rettigheder som registrerede, eller når det i 
øvrigt foreskrives i en EU-retsakt.

7. Eksterne aktører kan interagere med
IMI med de tekniske midler, der stilles til 
rådighed til dette formål, når det er 
nødvendigt for at fremme det 
administrative samarbejde mellem 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres 
rettigheder som registrerede, eller når det i 
øvrigt foreskrives i en EU-retsakt.
Eksterne aktører har kun adgang til en 
offentlig brugerflade og deres egne 
persondata.

Or. en

Ændringsforslag 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 
mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres 
rettigheder som registrerede, eller når det i 

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 
mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres
rettigheder som registrerede, eller når det i 
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øvrigt foreskrives i en EU-retsakt. øvrigt foreskrives i en EU-retsakt.
Eksterne aktører har kun adgang til en 
offentlig brugerflade, der teknisk er 
adskilt fra IMI-applikationen, og som 
ikke giver afgang til udveksling af 
persondata mellem kompetente 
myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 71
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 
mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres 
rettigheder som registrerede, eller når det i 
øvrigt foreskrives i en EU-retsakt.

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 
mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres 
rettigheder som registrerede, eller når det i 
øvrigt foreskrives i en EU-retsakt.
Eksterne aktørers anvendelse af IMI må 
ikke give dem adgang til borgernes 
persondata.

Or. en

Ændringsforslag 72
Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 

7. Eksterne aktører kan anvende IMI med 
de tekniske midler, der stilles til rådighed 
til dette formål, når det er nødvendigt for at 
fremme det administrative samarbejde 
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mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres
rettigheder som registrerede, eller når det i 
øvrigt foreskrives i en EU-retsakt.

mellem kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, for at udøve deres 
rettigheder som registrerede, eller når det i 
øvrigt foreskrives i en EU-retsakt. 
Eksterne aktørers adgang til SOLVIT 
bevares uændret.

Or. de

Ændringsforslag 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. IMI-aktører sikrer, at anmodninger fra 
andre IMI-aktører om fortrolig behandling 
af oplysninger, der udveksles via IMI, 
overholdes af de IMI-brugere, der arbejder 
under deres myndighed.

2. IMI-aktører sikrer, at anmodninger fra 
andre IMI-aktører om fortrolig behandling 
af oplysninger, der udveksles via IMI, 
respekteres af de IMI-brugere, der arbejder 
under deres myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 74
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personoplysninger, der behandles i IMI, 
blokeres senest 18 måneder efter den 
formelle afslutning af en administrativ 
samarbejdsprocedure, medmindre en 
kompetent myndighed i et konkret tilfælde 
udtrykkeligt anmoder om blokering på et 
tidligere tidspunkt.

1. Personoplysninger, der behandles i IMI, 
blokeres senest 18 måneder efter den 
formelle afslutning af en administrativ 
samarbejdsprocedure, medmindre der i et 
konkret tilfælde udtrykkeligt kræves
blokering på et tidligere tidspunkt i den 
gældende lov om det indre marked eller af 
en kompetent myndighed. 

Or. en



PE483.668v02-00 20/28 AM\895601DA.doc

DA

Ændringsforslag 75
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personoplysninger, der behandles i IMI, 
blokeres senest 18 måneder efter den 
formelle afslutning af en administrativ 
samarbejdsprocedure, medmindre en 
kompetent myndighed i et konkret tilfælde 
udtrykkeligt anmoder om blokering på et 
tidligere tidspunkt.

1. Personoplysninger, der behandles i IMI, 
slettes automatisk senest 18 måneder efter 
den formelle afslutning af en administrativ 
samarbejdsprocedure, medmindre en 
kompetent myndighed i et konkret tilfælde 
udtrykkeligt fremsætter en begrundet 
anmodning om blokering eller slettelse på 
et tidligere tidspunkt.

Or. el

Ændringsforslag 76
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personoplysninger, der behandles i IMI, 
blokeres senest 18 måneder efter den 
formelle afslutning af en administrativ 
samarbejdsprocedure, medmindre en 
kompetent myndighed i et konkret tilfælde 
udtrykkeligt anmoder om blokering på et 
tidligere tidspunkt.

1. Personoplysninger, der behandles i IMI, 
blokeres i systemet efter en periode på 
højst 18 måneder efter den formelle 
afslutning af en administrativ 
samarbejdsprocedure, idet denne periode 
fastsættes enten efter anmodning fra en 
kompetent myndighed i et konkret tilfælde
eller i overensstemmelse med gældende 
EU-lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Etableres der i forbindelse med en 
administrativ samarbejdsprocedure i IMI 
en database for senere anvendelse af IMI-
aktører, kan personoplysningerne i en 
sådan database behandles, så længe det er 
nødvendigt, til dette formål, enten med de 
registreredes samtykke, eller hvis det 
foreskrives i en EU-retsakt.

2. Etableres der i forbindelse med en 
administrativ samarbejdsprocedure i IMI 
en database for senere anvendelse af IMI-
aktører, kan personoplysningerne i en 
sådan database behandles, så længe det er 
nødvendigt, til dette formål, enten med de 
registreredes samtykke, eller hvis det 
foreskrives i en EU-retsakt. Lagringen af 
persondate i databasen sker i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
om databeskyttelse i EU-lovgivningen, 
navnlig artikel 6, stk. 1, litra e, i direktiv 
95/46/EF og artikel 4, stk. 1, litra e, i 
forordning nr. 45/2001.

Or. en

Ændringsforslag 78
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I tilfælde af, at en sag har været 
inaktiv i seks måneder eller ikke formelt 
er blevet afsluttet efter seks måneder, 
modtager IMI-brugere og -aktører 
automatisk meddelelse om, at sagen har 
været inaktiv. Hvis sagen forbliver 
inaktiv, eller hvis den kompetente 
myndighed ikke inden for 30 dage giver 
besked om det modsatte, blokeres de til 
den pågældende sag hørende data.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ophører en fysisk person med at være 
IMI-bruger, blokeres vedkommendes 
personoplysninger med tekniske midler for 
en periode på fem år. Med undtagelse af 
lagring behandles disse oplysninger kun 
som dokumentation for en 
informationsudveksling via IMI, og de 
slettes, når 5 års-perioden udløber.

3. Ophører en fysisk person med at være 
IMI-bruger, blokeres vedkommendes 
personoplysninger med tekniske midler for 
en periode på indtil fem år, såfremt en 
kompetent myndighed fremsætter et 
udtrykkeligt begrundet krav om, at de 
pågældende data blokeres. Med 
undtagelse af lagring behandles disse 
oplysninger kun som dokumentation for en 
informationsudveksling via IMI, og de 
slettes, når 5 års-perioden udløber

Or. el

Ændringsforslag 80
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlingen af særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv 
95/46/EF og artikel 10, stk. 1, i forordning 
(EF) 45/2001, i IMI er kun tilladt på et 
særligt grundlag som omhandlet i artikel 
8, stk. 2 i direktivet og artikel 10, stk. 2, i 
forordningen og med passende 
beskyttelsesforanstaltninger for at sikre 
rettighederne for de fysiske personer, hvis 
personoplysninger behandles.

1. Behandlingen af særlige kategorier af 
oplysninger, jf. artikel 8, stk. 1, i direktiv 
95/46/EF og artikel 10, stk. 1, i forordning 
(EF) 45/2001, i IMI er kun tilladt på 
grundlag af en specifik lovbestemmelse 
eller med den registreredes tilladelse og 
med passende beskyttelsesforanstaltninger 
for at sikre rettighederne for de fysiske 
personer, hvis personoplysninger 
behandles

Or. en
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Ændringsforslag 81
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Såfremt der føjes følsomme data som 
omhandlet i stk. 1 til en registrerets fil, 
skal den registrerede orienteres af den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
som leverer de pågældende data. Denne 
orientering skal også omfatte eventuelle 
ankemuligheder og kontaktoplysninger 
for dem, der skal kontaktes i den 
forbindelse.
Såfremt der føres bevis for, at sådanne 
følsomme data er forkerte, ukorrekte eller 
ikke længere relevante, slettes de inden 
for en frist på 30 dage efter den 
kompetente myndighed afgørelse eller 
meddelelse, alt efter hvilken periode er 
den korteste.

Or. en

Ændringsforslag 82
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlingen af personoplysninger i 
henhold til denne forordning foregår i 
overensstemmelse med reglerne om 
datasikkerhed, som Kommissionen har 
vedtaget i henhold til artikel 22 i 
forordning (EF) nr. 45/2001.

1. Kommissionen sikrer, at behandlingen 
af personoplysninger i IMI foregår i 
overensstemmelse med reglerne om 
datasikkerhed, som Kommissionen har 
vedtaget i henhold til artikel 22 i 
forordning (EF) nr. 45/2001

Or. en



PE483.668v02-00 24/28 AM\895601DA.doc

DA

Ændringsforslag 83
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede 
informeres om behandlingen af deres 
personoplysninger i IMI, og at de har 
adgang til en meddelelse om beskyttelse af 
personoplysninger, der beskriver deres 
rettigheder, og hvorledes de udøves, i 
henhold til artikel 10 eller 11 i direktiv 
1995/46/EF og den nationale lovgivning til 
gennemførelse af dette direktiv.

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede 
informeres om behandlingen af deres 
personoplysninger i IMI, og at de har 
adgang til en meddelelse om beskyttelse af 
personoplysninger, der beskriver deres 
rettigheder, og hvorledes de udøves,
herunder oplysninger om, hvem der skal 
kontaktes i hele den periode, hvor deres 
personoplysninger befinder sig i IMI, 
samme med relevante kontaktoplysninger, 
i henhold til artikel 10 eller 11 i direktiv 
1995/46/EF og den nationale lovgivning til 
gennemførelse af dette direktiv

Or. en

Ændringsforslag 84
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede 
informeres om behandlingen af deres 
personoplysninger i IMI, og at de har 
adgang til en meddelelse om beskyttelse af 
personoplysninger, der beskriver deres 
rettigheder, og hvorledes de udøves, i 
henhold til artikel 10 eller 11 i direktiv 
1995/46/EF og den nationale lovgivning til 
gennemførelse af dette direktiv.

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede inden 
for en periode på 30 dage informeres om 
behandlingen af deres personoplysninger i 
IMI, og at de har adgang til en meddelelse 
om beskyttelse af personoplysninger, der 
beskriver deres rettigheder, og hvorledes 
de udøves, i henhold til artikel 10 eller 11 i 
direktiv 1995/46/EF og den nationale 
lovgivning til gennemførelse af dette 
direktiv.

Or. en
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Begrundelse

Der skal skabes sikkerhed for, at IMI-aktørerne forpligter sig til at orientere de registrerede 
hurtigst muligt uanset de forskellige fortolkninger i medlemsstaterne af artikel 10 og 11 i 
direktiv 1995/46/EF.

Ændringsforslag 85
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. oplysninger, som overdrages af 
registrerede til IMI kan kun anvendes til 
de formål, som de blev indgivet til. Det er 
også nødvendigt, at den registrerede giver 
tilladelse til en udvidet anvendelse af disse 
data på nye områder og i nye workflows.

Or. en

Ændringsforslag 86
Heide Rühle

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) former for administrative 
samarbejdsprocedurer, alle IMI-
funktioner og kategorier af data, som kan 
behandles i IMI.

Or. en

Ændringsforslag 87
Morten Løkkegaard
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede på 
effektiv vis og i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning kan udøve deres 
ret til indsigt i deres personoplysninger og 
retten til at have ukorrekte eller 
ufuldstændige oplysninger berigtiget og 
ulovligt behandlede oplysninger slettet. 
Berigtigelse og sletning foretages inden for 
en frist på 60 dage af den ansvarlige IMI-
aktør.

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede på 
effektiv vis og i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning kan udøve deres 
ret til indsigt i deres personoplysninger og 
retten til at have ukorrekte eller 
ufuldstændige oplysninger berigtiget og 
ulovligt behandlede oplysninger slettet. 
Berigtigelse og sletning foretages hurtigst 
muligt, men ikke senere end 30 dage efter
den ansvarlige IMI-aktør har modtaget 
anmodningen fra den registrerede.

Or. en

Ændringsforslag 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede på 
effektiv vis og i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning kan udøve deres 
ret til indsigt i deres personoplysninger og 
retten til at have ukorrekte eller 
ufuldstændige oplysninger berigtiget og 
ulovligt behandlede oplysninger slettet. 
Berigtigelse og sletning foretages inden for 
en frist på 60 dage af den ansvarlige IMI-
aktør.

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede på 
effektiv vis og i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning kan udøve deres 
ret til indsigt i deres personoplysninger og 
retten til at have ukorrekte eller 
ufuldstændige oplysninger berigtiget og 
ulovligt behandlede oplysninger slettet. 
Berigtigelse og sletning foretages hurtigst 
muligt og senest inden for en frist på 30 
dage af den ansvarlige IMI-aktør.

Or. en

Ændringsforslag 89
Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede på 
effektiv vis og i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning kan udøve deres 
ret til indsigt i deres personoplysninger og 
retten til at have ukorrekte eller 
ufuldstændige oplysninger berigtiget og 
ulovligt behandlede oplysninger slettet. 
Berigtigelse og sletning foretages inden for 
en frist på 60 dage af den ansvarlige IMI-
aktør.

1. IMI-aktører sikrer, at registrerede på 
effektiv vis og i overensstemmelse med 
den nationale lovgivning kan udøve deres 
ret til indsigt i deres personoplysninger og 
retten til at have ukorrekte eller 
ufuldstændige oplysninger berigtiget og 
ulovligt behandlede oplysninger slettet. 
Berigtigelse og sletning foretages hurtigst 
muligt og senest inden for en frist på 30 
dage af den ansvarlige IMI-aktør.

Or. en

Ændringsforslag 90
Kyriacos Triantaphyllides

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Personoplysninger, der blokeres i 
henhold til artikel 13, stk. 1, berigtiges 
eller slettes ikke, medmindre det tydeligt 
kan påvises, at en sådan berigtigelse eller 
sletning er nødvendig for at beskytte den 
registreredes rettigheder og ikke forringer 
deres værdi som dokumentation for en 
informationsudveksling via IMI.

2. Personoplysninger, der blokeres i 
henhold til artikel 13, stk. 1, berigtiges 
eller slettes ikke, såfremt en kompetent 
myndighed udtrykkelig anmoder om, at 
oplysningerne ikke skal slettes, men 
derimod blokeres, og begrunder sin 
anmodning på behørig vis, medmindre det 
tydeligt kan påvises, at en sådan 
berigtigelse eller sletning er nødvendig for 
at beskytte den registreredes rettigheder og 
ikke forringer deres værdi som 
dokumentation for en 
informationsudveksling via IMI.

Or. el

Ændringsforslag 91
Heide Rühle
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionens interne 
kontrolmekanismer omfatter en 
databeskyttelsesvurdering, herunder en 
sikkerhedsrisikoanalyse, på grundlag af 
hvilken der vedtages en 
databeskyttelsespolitik (herunder en 
sikkerhedsplan), og regelmæssig revision.

Or. en

Ændringsforslag 92
Heide Rühle

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Kommissionens henstilling af 7. 
december 2001 om principper for 
anvendelsen af "SOLVIT" -
problemløsningsnettet for det indre 
marked: kapitel I og II1.
1 EUT L 331 af 15.12.2001, s.79.

Or. en


