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Τροπολογία 41
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η εφαρμογή ορισμένων πράξεων της 
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, θα 
πρέπει να καθοριστούν κατάλληλες 
πρακτικές ρυθμίσεις.

(1) Η εφαρμογή ορισμένων πράξεων της 
Ένωσης που διέπουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων στην εσωτερική 
αγορά επιβάλλει στα κράτη μέλη 
να αναβαθμίσουν την συνεργασία τους
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, θα πρέπει να καθοριστούν 
κατάλληλες πρακτικές ρυθμίσεις.

Or. el

Τροπολογία 42
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (στο εξής «ΙΜΙ») είναι 
μια εφαρμογή λογισμικού με πρόσβαση 
μέσω του Διαδικτύου, την οποία έχει 
αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, με στόχο να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη κατά την 
πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων 
ανταλλαγής πληροφοριών οι οποίες 
καθορίζονται στις πράξεις της Ένωσης, 
παρέχοντας έναν κεντρικό μηχανισμό 
επικοινωνίας που διευκολύνει τη 

(2) Το σύστημα πληροφόρησης για την 
εσωτερική αγορά (στο εξής «ΙΜΙ») είναι 
μια εφαρμογή λογισμικού με πρόσβαση 
μέσω του Διαδικτύου, την οποία έχει 
αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη, με στόχο να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη κατά την 
πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων 
ανταλλαγής πληροφοριών οι οποίες 
καθορίζονται στις πράξεις της Ένωσης, 
παρέχοντας έναν κεντρικό μηχανισμό 
επικοινωνίας που διευκολύνει την 
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διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών 
και την αμοιβαία συνδρομή. 
Συγκεκριμένα, το ΙΜΙ βοηθά τις αρμόδιες 
αρχές να εντοπίζουν την ομόλογη αρχή 
ενός άλλου κράτους μέλους, να 
διαχειρίζονται την ανταλλαγή 
πληροφοριών, περιλαμβανομένων των 
προσωπικών δεδομένων, βάσει απλών και 
ενοποιημένων διαδικασιών και να 
υπερβαίνουν τα γλωσσικά εμπόδια με τη 
βοήθεια προκαθορισμένων και εκ των 
προτέρων μεταφρασμένων ροών εργασίας.

ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία 
συνδρομή. Συγκεκριμένα, το ΙΜΙ βοηθά τις 
αρμόδιες αρχές να εντοπίζουν την ομόλογη 
αρχή ενός άλλου κράτους μέλους, να 
διαχειρίζονται την ανταλλαγή 
πληροφοριών, περιλαμβανομένων των 
προσωπικών δεδομένων, βάσει απλών και 
ενοποιημένων διαδικασιών και να 
υπερβαίνουν τα γλωσσικά εμπόδια με τη 
βοήθεια προκαθορισμένων και εκ των 
προτέρων μεταφρασμένων ροών εργασίας.

Or. el

Τροπολογία 43
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Κατά την έγκριση αυτού του νέου
Κανονισμού, αξιοποιώντας τα
επιτεύγματα και τις επιτυχίες της
απόφασης της Επιτροπής 2008/49/ΕΚ
της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων
κατά την εφαρμογή του Συστήματος
Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
(IMI) όσον αφορά την προστασία των
προσωπικών δεδομένων1 και της
σύστασης της Επιτροπής της 26ης
Μαρτίου 2009 σχετικά με τις
κατευθυντήριες γραμμές προστασίας
δεδομένων για το Ηλεκτρονικό Σύστημα
Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 
(IMI)2 με βάση τις οποίες λειτουργεί αυτή 
τη στιγμή το σύστημα ΙΜΙ, πρέπει να 
ορισθεί και να διευκρινισθεί περαιτέρω η 
διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών, με στόχο τη βελτίωση της 
ανταλλαγής πληροφοριών εντός της 
εσωτερικής αγοράς. Οι λειτουργίες του
συστήματος IMI πρέπει να αναλυθούν
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στο φως των πρόσφατων
χαρακτηριστικών ζητημάτων που
ανέκυψαν τόσο σε ενωσιακό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο, και ιδίως εκείνων
που συνδέονται με τη νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων, την ιδιωτικότητα 
και ασφάλεια στο Διαδίκτυο, καθώς και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των ατόμων.
_____________
1 ΕΕ L 13, 16.1.2008, σ. 18.
2ΕΕ L 100, 18.4.2009, σ. 12.

Or. en

Τροπολογία 44
Christel Schaldemose

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 συνεργασία μέσω του IMI.

Or. en

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

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 

(12) Ενώ το ΙΜΙ είναι κατ’ ουσία ένα 
εργαλείο επικοινωνίας για τις δημόσιες 
αρχές, στο οποίο δεν έχει πρόσβαση το 
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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.

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 εξασφαλιστεί
υψηλό επίπεδο ασφάλειας, οποιαδήποτε
τέτοια δημόσια διασύνδεση πρέπει να
αναπτυχθεί ως διαχωρισμένη τεχνικά από
την εφαρμογή IMI, στην οποία πρέπει να 
έχουν πρόσβαση μόνο χρήστες του IMI.

Or. en

Τροπολογία 46
Christel Schaldemose

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. Όταν εξωτερικοί παράγοντες
έρχονται σε αλληλεπίδραση με τις
αρμόδιες αρχές στο IMI, μια τέτοια
δημόσια διασύνδεση πρέπει να 
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αναπτυχθεί εντελώς διαχωρισμένη από 
την εφαρμογή IMI, στην οποία πρέπει να 
έχουν πρόσβαση μόνο χρήστες του IMI.

Or. en

Τροπολογία 47
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

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.

Or. en

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

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.

Or. en
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Τροπολογία 49
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

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 η εν 
λόγω τρίτη χώρα ή χώρες προσφέρουν 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων 
καλύπτοντας τις απαιτήσεις της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 50
Louis Grech

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 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και 
της Επιτροπής.

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

Or. en

Τροπολογία 51
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η χρήση του IMI είναι υποχρεωτική
για τη διοικητική συνεργασία που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος Κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 52
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάπτυξη του ΙΜΙ Επέκταση του ΙΜΙ

Or. en

Τροπολογία 53
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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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 δύναται να εκτελεί
πιλοτικά έργα προκειμένου να εκτιμά
κατά πόσον ο IMI θα ήταν 
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.

1α. Πριν από την επέκταση του IMI σε
νέους τομείς και/ή πράξεις της
εσωτερικής αγοράς που ακόμη δεν
απαριθμούνται στο παράρτημα, η 
Επιτροπή διενεργεί πλήρη εκτίμηση 
κινδύνου και εκτίμηση αντικτύπου 
σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων.
1β. Η Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση
του αποτελέσματος του πιλοτικού έργου, 
των εκτιμήσεων κινδύνου και των
εκτιμήσεων αντικτύπου στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
συνοδευόμενη, όπου αρμόζει, από 
νομοθετική πρόταση για τροποποίηση 
του παραρτήματος ώστε να επεκταθεί ο 
IMI στις σχετικές πράξεις της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 25α (νέο) είναι άρθρο που αναφέρεται σε εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 54
Adam Bielan
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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 νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 55
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πριν υποβάλει πρόταση που
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή δύναται να εκτελεί πιλοτικά 
έργα 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.

Or. en

Τροπολογία 56
Adam Bielan
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οποιαδήποτε πρόταση της Επιτροπής 
για τροποποίηση του παραρτήματος προς 
επέκταση του IMI θα βασίζεται σε
εκτίμηση αντικτύπου. Η εν λόγω 
εκτίμηση αντικτύπου θα αναφέρει:
(α) την τεχνική εφικτότητα, λαμβάνοντας
υπόψη ιδίως τη δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης των υφιστάμενων 
χαρακτηριστικών του συστήματος· 
(β) την οικονομική αποδοτικότητα, 
συμπεριλαμβάνοντας το αναμενόμενο 
κόστος της απαιτούμενης στέγασης, 
συντήρησης και ανάπτυξης· 
(γ) τον αντίκτυπο της επέκτασης του IMI
σχετικά με τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις προστασίας δεδομένων· 
(δ) τον ορισμό του σημαντικού εδάφους
που πρέπει να καλύψει το IMI
προκειμένου να προσφέρει 
αποτελεσματικότερη διαμεθοριακή 
δημόσια υπηρεσία·
(ε) τις λεπτομερείς προδιαγραφές των
εξελίξεων ΤΠ που απαιτούνται για να
καλυφθεί η επέκταση το πεδίου του IMI·
(στ) την πραγματική ανάγκη για την 
παροχή λειτουργιών μετάφρασης· 
(ζ) τη φιλικότητα για τους χρήστες του 
IMI.

Or. en

Τροπολογία 57
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
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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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 58
Morten Løkkegaard

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. Η Επιτροπή δύναται να εκτελεί
πιλοτικά έργα προκειμένου να εκτιμά
κατά πόσο το IMI θα ήταν χρήσιμο για 
διοικητική συνεργασία σε σχέση με τις 
πράξεις της εσωτερικής αγοράς που δεν 
απαριθμούνται ακόμη στο παράρτημα I.

Or. en

Τροπολογία 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

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. Η Επιτροπή δύναται να διενεργεί
δοκιμαστικές φάσεις (πιλοτικά έργα) 
περιορισμένης διάρκειας προκειμένου να 
εκτιμά την εφικτότητα της επέκτασης 
του IMI σε άλλες πράξεις της εσωτερικής 
αγοράς που δεν απαριθμούνται ακόμη 
στο παράρτημα. Η Επιτροπή υποβάλλει
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τα αποτελέσματα των πιλοτικών έργων
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο, και όπου αρμόζει τα
συνοδεύει με νομοθετική πρόταση για 
τροποποίηση του παραρτήματος για 
επέκταση του IMI.

Or. en

Τροπολογία 60
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή, αμέσως μόλις καταλήξει
σε συμπέρασμα σχετικά με ένα πιλοτικό
έργο, υποβάλλει αξιολόγηση του 
πιλοτικού έργου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 61
Morten Løkkegaard

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·

(a) «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·

Or. en
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Τροπολογία 62
Adam Bielan

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 Επιτροπή 
για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών που είναι απαραίτητες για 
τη διοικητική συνεργασία  μεταξύ των 
εθνικών διοικήσεων και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 63
Rolandas Paksas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) «Δεδομένα του IMI»: οικονομικά
και επαγγελματικά δεδομένα που
συνδέονται με την άσκηση οικονομικών
και επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
στην εσωτερική αγορά και τα οποία 
ανταλλάσσονται μέσω του συστήματος 
IMI.

Or. lt

Τροπολογία 64
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – σημείο i
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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 
με τη βοήθεια τεχνικών μέσων και 
σύμφωνα με ειδικά προκαθορισμένη ροή 
εργασίας που προβλέπεται για αυτόν τον 
σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 65
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) «επίσημο κλείσιμο»: το κλείσιμο μιας
υπόθεσης,  εφόσον η υπόθεση έχει
εξυπηρετήσει τον πρωταρχικό σκοπό της. 
Ένα τέτοιο κλείσιμο απαιτεί την ενεργό
συμμετοχή ενός χρήστη του IMI και τη 
συμφωνία αυτού του χρήστη του IMI να 
κλείσει η υπόθεση από χρήστη του IMI.

Or. en

Τροπολογία 66
Heide Rühle

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 
τομείς της εσωτερικής αγοράς για τους 
οποίους έχουν αρμοδιότητα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους 
συντονιστές του ΙΜΙ και τις αρμόδιες 
αρχές, καθώς και τους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τους οποίους έχουν 
αρμοδιότητα. Η Επιτροπή δύναται να
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διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία αυτή.

Or. de

Τροπολογία 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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 
τομείς της εσωτερικής αγοράς για τους 
οποίους έχουν αρμοδιότητα.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους 
συντονιστές του ΙΜΙ και τις αρμόδιες 
αρχές, καθώς και τους τομείς της 
εσωτερικής αγοράς για τους οποίους έχουν 
αρμοδιότητα. Η Επιτροπή δύναται να
διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι λέξεις «σε συνεργασία με την Επιτροπή» πρέπει να διαγραφούν. Μια τέτοια συνεργασία θα
καταπατούσε τη διοικητική ανεξαρτησία των κρατών μελών. Το δικαίωμα ορισμού των
αρμόδιων αρχών και της αρμοδιότητάς τους πρέπει να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των 
διοικητικών αρχών των κρατών μελών, δεδομένου ότι εκείνες γνωρίζουν τα περισσότερα για τις 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικητικές δομές τους. Η Επιτροπή δεν πρέπει να
διαδραματίζει περισσότερο από συμβουλευτικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.

Τροπολογία 68
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από το ΙΜΙ για ειδικό σκοπό 
κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τον αρχικό 

5. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών 
δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από το ΙΜΙ για ειδικό σκοπό 
κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τον αρχικό 
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σκοπό, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από 
τον νόμο.

σκοπό, εκτός εάν προβλέπεται ρητά από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους.

Or. el

Τροπολογία 69
Morten Løkkegaard

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 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.
Οι εξωτερικοί φορείς έχουν πρόσβαση
μόνο σε δημόσια διασύνδεση και στα 
δικά τους προσωπικά δεδομένα.

Or. en

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

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 

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 
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αυτό προβλέπεται από πράξη της Ένωσης. αυτό προβλέπεται από 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.

Or. en

Τροπολογία 71
Christel Schaldemose

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 
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.
Η χρήση από εξωτερικούς φορείς του
IMI δεν είναι δυνατόν να παρέχει 
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των 
πολιτών.

Or. en

Τροπολογία 72
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εξωτερικοί φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν το ΙΜΙ με τα τεχνικά μέσα 

7. Εξωτερικοί φορείς μπορούν να 
χρησιμοποιούν το ΙΜΙ με τα τεχνικά μέσα 
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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.

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. 
Η πρόσβαση των εξωτερικών φορέων στο
SOLVIT διατηρείται πλήρως.

Or. de

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

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.

Or. en

Τροπολογία 74
Morten Løkkegaard

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 

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 
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ημερομηνία, κατά περίπτωση. ημερομηνία ή αν αυτό ζητείται από την 
ισχύουσα πράξη της εσωτερικής αγοράς, 
κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 75
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

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

Or. el

Τροπολογία 76
Christel Schaldemose

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 α 
από δεκαοκτώ μήνες μετά το επίσημο 
κλείσιμο μιας διαδικασίας διοικητικής 
συνεργασίας, και η οποία καθορίζεται είτε 
ύστερα από αίτημα αρμόδιας αρχής ή με 
βάση την ισχύουσα πράξη της Ένωσης, 
τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία στο ΙΜΙ δεσμεύονται στο 
σύστημα.
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Or. en

Τροπολογία 77
Christel Schaldemose

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 
σκοπό, είτε με τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων, είτε όταν 
είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με 
πράξη της Ένωσης.

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 
σκοπό, είτε με τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου των δεδομένων, είτε όταν 
είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωση με 
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.

Or. en

Τροπολογία 78
Heide Rühle

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
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ύστερα από έξη μήνες, οι χρήστες και οι
φορείς του IMI λαμβάνουν αυτόματη
ειδοποίηση ότι η υπόθεση είναι ανενεργή. 
Εάν η υπόθεση παραμείνει ανενεργή ή
εάν η αρμόδια αρχή δεν ειδοποιήσει 
διαφορετικά εντός τριάντα ημερών, τα 
δεδομένα που αφορούν την υπόθεση 
δεσμεύονται. 

Or. en

Τροπολογία 79
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο παύσει να 
είναι χρήστης του ΙΜΙ, τα προσωπικά 
δεδομένα του δεσμεύονται με τεχνικά μέσα 
για περίοδο πέντε ετών. Επιτρέπεται να 
υποβληθούν σε επεξεργασία, με εξαίρεση 
την αποθήκευσή τους, μόνο για τους 
σκοπούς της απόδειξης μιας ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσω του ΙΜΙ και 
διαγράφονται με τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου.

3. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο παύσει να 
είναι χρήστης του ΙΜΙ, τα προσωπικά 
δεδομένα του δεσμεύονται με τεχνικά μέσα 
για περίοδο έως και πέντε ετών εάν μια 
αρμόδια αρχή ζητήσει ρητά και 
τεκμηριωμένα τη δέσμευση των 
δεδομένων. Επιτρέπεται να υποβληθούν σε 
επεξεργασία, με εξαίρεση την αποθήκευσή 
τους, μόνο για τους σκοπούς της απόδειξης 
μιας ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του 
ΙΜΙ και διαγράφονται με τη λήξη της 
πενταετούς περιόδου.

Or. el

Τροπολογία 80
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η επεξεργασία μέσω του ΙΜΙ δεδομένων 
ειδικών κατηγοριών που αναφέρονται στο 

1. Η επεξεργασία μέσω του ΙΜΙ δεδομένων 
ειδικών κατηγοριών που αναφέρονται στο 
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άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
επιτρέπεται μόνο για ειδικούς λόγους οι 
οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 της οδηγίας και στο άρθρο 
10 παράγραφος 2 του κανονισμού, και με 
τις κατάλληλες διασφαλίσεις των 
δικαιωμάτων των ατόμων των οποίων τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
μέσω του ΙΜΙ.

άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και στο άρθρο 10 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
επιτρέπεται μόνο με βάση ειδική 
νομοθετική διάταξη ή με τη συγκατάθεση 
του υποκειμένου των δεδομένων, και με 
τις κατάλληλες διασφαλίσεις των 
δικαιωμάτων των ατόμων των οποίων τα 
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. 
μέσω του ΙΜΙ.

Or. en

Τροπολογία 81
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν ευαίσθητα δεδομένα όπως αυτά
που αναφέρονται στη παράγραφο 1 
προστίθενται στο φάκελο ενός
αντικειμένου δεδομένων, το αντικείμενο
δεδομένων ενημερώνεται από την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που 
παρέχει αυτά τα δεδομένα. Οι
πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης τα
ενδεχόμενα ένδικα μέσα και τα στοιχεία
του προσώπου στο οποίο μπορούν να 
απευθυνθούν ως προς αυτό το θέμα. 
Όταν τέτοια ευαίσθητα δεδομένα
αποδεικνύονται εσφαλμένα, ανακριβή ή
παύουν να έχουν πλέον σημασία, αυτά τα
ευαίσθητα δεδομένα διαγράφονται εντός
τριάντα ημερών από την απόφαση ή την 
ειδοποίηση της αρμόδιας αρχής, όποιο 
από τα δύο είναι συντομότερο. 

Or. en
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Τροπολογία 82
Morten Løkkegaard

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.

Or. en

Τροπολογία 83
Heide Rühle

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 και 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δήλωση 
περί απορρήτου, εξηγώντας τους τα 
δικαιώματά τους και πώς μπορούν να τα 
ασκήσουν, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για το πρόσωπο στο οποίο 
μπορούν να απευθύνονται καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής των δεδομένων τους στο 
IMI και τις σχετικές πληροφορίες 
επαφής, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή 11 της 
οδηγίας 1995/46/ΕΚ και την εθνική 
νομοθεσία που είναι σύμφωνη με την εν 
λόγω οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 84
Christel Schaldemose

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 
εντός 30 ημερών 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς του IMI πρέπει να δεσμεύονται κατά προτεραιότητα να ενημερώνουν τα υποκείμενα
δεδομένων το ταχύτερο δυνατό, παρά την διαφορετική εφαρμογή, στα κράτη μέλη, του άρθρου
10 ή 11 της οδηγίας 1995/46/ΕΚ.

Τροπολογία 85
Heide Rühle

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.
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Or. en

Τροπολογία 86
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

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.

Or. en

Τροπολογία 87
Morten Løkkegaard

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, καθώς 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 δυνατό αλλά το αργότερο εντός 
30 ημερών μετά τη λήψη του αιτήματος 
του υποκειμένου των δεδομένων από τον 
αρμόδιο φορέα του ΙΜΙ.

Or. en
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Τροπολογία 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

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 
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 δυνατό, και το αργότερο εντός 
30 ημερών από τον αρμόδιο φορέα του 
ΙΜΙ.

Or. en

Τροπολογία 89
Christel Schaldemose

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 
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 δυνατό, και το αργότερο εντός 
30 ημερών από τον αρμόδιο φορέα του 
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ΙΜΙ.

Or. en

Τροπολογία 90
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα προσωπικά δεδομένα που 
δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1 δεν διορθώνονται ούτε 
διαγράφονται, εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί σαφώς ότι η εν λόγω διόρθωση 
ή διαγραφή είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων και δεν 
υπονομεύει την αξία τους ως αποδεικτικών 
στοιχείων της ανταλλαγής πληροφοριών 
μέσω του ΙΜΙ.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που 
δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 1 δεν διορθώνονται ούτε 
διαγράφονται αυτόματα εάν μια αρμόδια 
αρχή ζητήσει ρητά και τεκμηριωμένα τη 
μη διαγραφή αλλά δέσμευση των 
δεδομένων, εκτός εάν μπορεί να 
αποδειχθεί σαφώς ότι η εν λόγω διόρθωση 
ή διαγραφή είναι αναγκαία για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
υποκειμένου των δεδομένων και δεν 
υπονομεύει την αξία τους ως αποδεικτικών 
στοιχείων της ανταλλαγής πληροφοριών 
μέσω του ΙΜΙ.

Or. el

Τροπολογία 91
Heide Rühle

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 
θα εγκριθεί μια πολιτική προστασίας 
δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου 
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σχεδίου ασφαλείας), καθώς και 
περιοδικές επισκοπήσεις και ελέγχους.

Or. en

Τροπολογία 92
Heide Rühle

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.

Or. en


