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Módosítás 41
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1)A belső piacon az áruk, személyek, 
szolgáltatások és a tőke szabad mozgását 
szabályozó egyes uniós jogi aktusok 
alkalmazása szükségessé teszi a tagállamok 
számára, hogy együttműködjenek és 
információt cseréljenek egymással és a 
Bizottsággal. Mivel ezek a jogszabályok 
gyakran nem határozzák meg konkrétan az 
információcsere végrehajtásának gyakorlati 
eszközeit, megfelelő gyakorlati 
intézkedésekre van szükség.

(1) A belső piacon az áruk, személyek, 
szolgáltatások és a tőke szabad mozgását 
szabályozó egyes uniós jogi aktusok 
alkalmazása szükségessé teszi a tagállamok 
számára, hogy hatékonyabban 
működjenek együtt és információt 
cseréljenek egymással és a Bizottsággal. 
Mivel ezek a jogszabályok gyakran nem 
határozzák meg konkrétan az 
információcsere végrehajtásának gyakorlati 
eszközeit, megfelelő gyakorlati 
intézkedésekre van szükség.

Or. el

Módosítás 42
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A belső piaci információs rendszer (a 
továbbiakban: IMI) az Európai Bizottság 
által a tagállamokkal együtt kidolgozott, az 
interneten keresztül elérhető 
szoftveralkalmazás, amelynek célja, hogy a 
több tagállamra kiterjedő információcserét 
és a kölcsönös segítségnyújtást 
megkönnyítő, centralizált kommunikációs 
mechanizmus biztosításával segítséget 
nyújtson a tagállamoknak az uniós 
jogszabályokban az információcserére 
vonatkozóan meghatározott előírások 
gyakorlati végrehajtásához. Az IMI 
mindenekelőtt abban segíti az illetékes 
hatóságokat, hogy azonosítani tudják 

(2) A belső piaci információs rendszer (a 
továbbiakban: IMI) az Európai Bizottság 
által a tagállamokkal együtt kidolgozott, az 
interneten keresztül elérhető 
szoftveralkalmazás, amelynek célja, hogy 
az információcserét és a kölcsönös 
segítségnyújtást megkönnyítő, centralizált 
kommunikációs mechanizmus 
biztosításával segítséget nyújtson a 
tagállamoknak az uniós jogszabályokban 
az információcserére vonatkozóan 
meghatározott előírások gyakorlati 
végrehajtásához. Az IMI mindenekelőtt 
abban segíti az illetékes hatóságokat, hogy 
azonosítani tudják társhatóságukat egy 
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társhatóságukat egy másik tagállamban, és 
az információk, többek között személyes 
adatok cseréjét egyszerű és egységesített 
eljárások alapján tudják végrehajtani, 
valamint előre meghatározott és lefordított 
munkafolyamat alkalmazása révén 
leküzdjék a nyelvi akadályokat.

másik tagállamban, és az információk, 
többek között személyes adatok cseréjét 
egyszerű és egységesített eljárások alapján 
tudják végrehajtani, valamint előre 
meghatározott és lefordított 
munkafolyamat alkalmazása révén 
leküzdjék a nyelvi akadályokat.

Or. el

Módosítás 43
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezen új rendelet elfogadásával, és 
emellett a belső piaci információs 
rendszernek (IMI) a személyes adatok 
védelme tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2007. december 12-
i 2008/49/EK bizottsági határozat1 és a 
belső piaci információs rendszerre (IMI) 
vonatkozó adatvédelmi iránymutatásokról 
szóló, 2009. március 26-i bizottsági 
ajánlás2 eredményeire és sikereire 
alapozva – amelyek alapján az IMI-
rendszer jelenleg működik – a tagállamok 
közötti igazgatási együttműködés további 
meghatározására és pontosítására van 
szükség a belső piacon belüli 
információcsere javítása céljából. Az IMI-
rendszer működését az uniós, valamint 
globális szinten felmerült legutóbbi 
kiemelkedő kérdések, nevezetesen az 
adatvédelmi törvénnyel, az internetes 
adatvédelemmel és -biztonsággal, illetve 
az egyének alapvető jogaival és 
szabadságaival kapcsolatos kérdések 
fényében kell elemezni.
_____________
1 HL L 13., 2008.1.16, 18. o.
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2 HL L 100., 2009.4.18., 12. o.

Or. en

Módosítás 44
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A tagállamok és a Bizottság 
biztosítják, hogy IMI-szereplőik részére 
rendelkezésre állnak a megfelelő források 
az IMI-n keresztüli hatékony és jól 
működő igazgatási együttműködés 
megvalósításához.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Bár az IMI lényegében az állami 
hatóságok számára létrehozott 
kommunikációs eszköz, és a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhető, olyan technikai 
eszközök kifejlesztésére lehet szükség, 
amelyek lehetővé teszik külső szereplők, 
például polgárok, vállalkozások és 
szervezetek számára, hogy 
információnyújtás és adatszerzés 
érdekében párbeszédet folytassanak az 
illetékes hatóságokkal, valamint hogy az 
adatok érintettjeként gyakorolhassák erre 
vonatkozó jogaikat. Ezeknek a technikai 
eszközöknek megfelelő adatvédelmet kell 
biztosítaniuk.

(12) Bár az IMI lényegében az állami 
hatóságok számára létrehozott 
kommunikációs eszköz, és a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhető, olyan technikai 
eszközök kifejlesztésére lehet szükség, 
amelyek lehetővé teszik külső szereplők, 
például polgárok, vállalkozások és 
szervezetek számára, hogy 
információnyújtás és adatszerzés 
érdekében párbeszédet folytassanak az 
illetékes hatóságokkal, valamint hogy az 
adatok érintettjeként gyakorolhassák erre 
vonatkozó jogaikat. Ezeknek a technikai 
eszközöknek megfelelő adatvédelmet kell 
biztosítaniuk. A magas fokú biztonság 
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garantálása érdekében bármely ilyen 
nyilvános interfészt úgy fejlesztenek ki, 
hogy a kizárólag IMI-szereplők által 
hozzáférhető IMI-alkalmzástól 
technikailag különálló legyen.

Or. en

Módosítás 46
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Bár az IMI lényegében az állami 
hatóságok számára létrehozott 
kommunikációs eszköz, és a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhető, olyan technikai 
eszközök kifejlesztésére lehet szükség, 
amelyek lehetővé teszik külső szereplők, 
például polgárok, vállalkozások és 
szervezetek számára, hogy 
információnyújtás és adatszerzés 
érdekében párbeszédet folytassanak az 
illetékes hatóságokkal, valamint hogy az 
adatok érintettjeként gyakorolhassák erre 
vonatkozó jogaikat. Ezeknek a technikai 
eszközöknek megfelelő adatvédelmet kell 
biztosítaniuk.

(12) Bár az IMI lényegében az állami 
hatóságok számára létrehozott 
kommunikációs eszköz, és a nyilvánosság 
számára nem hozzáférhető, olyan technikai 
eszközök kifejlesztésére lehet szükség, 
amelyek lehetővé teszik külső szereplők, 
például polgárok, vállalkozások és 
szervezetek számára, hogy 
információnyújtás és adatszerzés 
érdekében párbeszédet folytassanak az 
illetékes hatóságokkal, valamint hogy az 
adatok érintettjeként gyakorolhassák erre 
vonatkozó jogaikat. Ezeknek a technikai 
eszközöknek megfelelő adatvédelmet kell 
biztosítaniuk. Amikor a külső szereplők az 
IMI-ben kapcsolatba lépnek az illetékes 
hatóságokkal, az ilyen nyilvános interfészt 
a kizárólag IMI-szereplők által 
hozzáférhető IMI-alkalmzástól teljesen 
külön fejlesztik ki.

Or. en

Módosítás 47
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az európai adatvédelmi biztosnak 
nyomon kell követnie és biztosítania kell e 
rendelet előírásainak, többek között az 
adatbiztonságra vonatkozó megfelelő 
rendelkezéseknek az alkalmazását.

(16) Az európai adatvédelmi biztosnak 
nyomon kell követnie és biztosítania kell e 
rendelet előírásainak, többek között az 
adatbiztonságra vonatkozó megfelelő 
rendelkezéseknek az alkalmazását, például 
a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal 
fenntartott kapcsolatok által.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az IMI működőképességében való 
bizalom megerősítése érdekében a 
Bizottság műszaki ellenőrzéseket, és adott 
esetben stresszteszteket hajt végre az IMI 
Unión belüli használatának növelése 
eszközeként.

Or. en

Módosítás 49
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Lehetővé kell tenni az IMI-szereplők 
harmadik országokbeli partnereinek az 
IMI-ben való részvételét, amennyiben 
nemzetközi megállapodás született az 
Unió és az érintett harmadik ország vagy 
országok között, és amennyiben 
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megállapítást nyert, hogy az érintett 
harmadik ország vagy országok biztosítják 
a személyes adatok kielégítő szintű 
védelmét, beleértve a 95/46/EK irányelv 
rendelkezéseinek való megfelelést.

Or. en

Módosítás 50
Louis Grech

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet meghatározza a belső piaci 
információs rendszer (a továbbiakban: 
IMI) használatára vonatkozó szabályokat a 
tagállamok illetékes hatóságai, valamint a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
igazgatási együttműködés, többek között a 
személyes adatok feldolgozása 
tekintetében.

A rendelet meghatározza a belső piaci 
információs rendszer (a továbbiakban: 
IMI) használatára vonatkozó szabályokat a 
tagállamok illetékes hatóságai, valamint a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
igazgatási együttműködés, többek között a 
személyes adatok feldolgozása 
tekintetében. Biztosítani kell, hogy a 
különböző illetékes hatóságok között 
terjesztett személyes adatok és 
információk gyűjtése, feldolgozása és 
felhasználása az adatvédelmi szabályokkal 
összhangban lévő, szigorúan jogszerű 
célokra történik. Továbbá meg kell tenni 
minden releváns védelmi intézkedést a 
rendszerrel való visszaélés 
megakadályozására.

Or. en

Módosítás 51
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az IMI használata kötelező az e 
rendelet hatáskörébe eső igazgatási 
együttműködés esetében.

Or. de

Módosítás 52
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az IMI fejlesztése Az IMI kiterjesztése

Or. en

Módosítás 53
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet II. mellékletében 
felsorolt jogi aktusok esetében a Bizottság, 
figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot, a 
költséghatékonyságot, a felhasználóbarát 
jelleget és a rendszerre gyakorolt 
általános hatást, az IMI használata mellett 
dönthet. Ezekben az esetekben a
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 23. cikkben említett eljárást követve az 
említett jogi aktusokat belefoglalja az I. 
mellékletbe.

(1) A Bizottság kísérleti projekteket 
végezhet annak értékelésére, hogy az IMI
hatékony eszköz lenne-e a mellékletben 
eddig fel nem sorolt belső piaci jogi 
aktusok igazgatási együtmműködésre 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához. A Bizottság dönthet 
arról, hogy mely belső piaci jogi 
aktusokról folyjon kísérleti projekt, illetve 
e projekt módozatairól.

(1a) Az IMI új területekre és/vagy a 
mellékletben eddig fel nem sorolt belső 
piaci jogi aktusokra történő kiterjesztése 
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előtt a Bizottság teljes körű 
kockázatelemzést és hatásvizsgálatot végez 
az adatvédelem vonatkozásában.
(1b) A Bizottság benyújtja a kísérleti 
projekt, a kockázatelemzések és a 
hatásvizsgálatok eredményeinek 
értékelését az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, és adott esetben jogalkotási 
javaslattal egészíti ki azokat a 
mellékletnek az IMI releváns belső piaci 
jogi aktusokra történő kiterjesztését célzó 
módosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A 25a. cikk (új) a végrehajtási jogi aktusokra hivatkozó cikk.

Módosítás 54
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet II. mellékletében felsorolt 
jogi aktusok esetében a Bizottság, 
figyelembe véve a műszaki 
megvalósíthatóságot, a 
költséghatékonyságot, a felhasználóbarát 
jelleget és a rendszerre gyakorolt 
általános hatást, az IMI használata mellett 
dönthet. Ezekben az esetekben a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
23. cikkben említett eljárást követve az 
említett jogi aktusokat belefoglalja az I. 
mellékletbe.

(1) A Bizottság javasolhatja e rendelet 
mellékletének módosítását, amennyiben 
úgy dönt, hogy az IMI új uniós jogalkotási 
aktusokra használandó.

Or. en

Módosítás 55
Adam Bielan
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett javaslat 
benyújtása előtt a Bizottság kísérleti 
projekteket végezhet annak értékelésére, 
hogy az IMI hatékony eszköz lenne-e a 
mellékletben eddig fel nem sorolt belső 
piaci jogi aktusok igazgatási 
együtmműködésre vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 56
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A mellékletnek az IMI kiterjesztését 
célzó módosítására irányuló bizottsági 
javaslatnak hatásvizsgálaton kell 
alapulnia. A hatásvizsgálatnak ki kell 
térnie:
a) a műszaki megvalósíthatóságra, 
különös tekintettel arra, hogy lehetőség 
van-e a rendszer meglévő funkcióinak 
felhasználására;
b) a költséghatékonyságra, beleértve a 
tárhelyszolgáltatással, a karbantartással 
és a fejlesztéssel kapcsolatos várható 
költségeket is;
c) az IMI kiterjesztésének hatására az 
adatvédelmi követelményeknek való 
megfelelés tekintetében;
d) az IMI által a határokon átnyúló 
közszolgáltatás-nyújtás hatékonyabbá 
tétele érdekében lefedendő jelentős terület 
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meghatározására;
e) az IMI hatókörének kiterjesztéséhez 
szükséges informatikai fejlesztések 
részletes felsorolására;
f) a fordítási funkció biztosításának 
tényleges szükségességére;
g) az IMI-felhasználókat segítő 
felhasználóbarát jellegre.

Or. en

Módosítás 57
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását meghatározott időtartamú, 
néhány vagy az összes tagállam 
bevonásával megvalósított tesztszakasz 
(kísérleti projekt) előzheti meg.

törölve

Or. en

Módosítás 58
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását meghatározott időtartamú, 
néhány vagy az összes tagállam 
bevonásával megvalósított tesztszakasz
(kísérleti projekt) előzheti meg.

(2) A Bizottság kísérleti projekteket 
végezhet annak értékelésére, hogy az IMI 
hasznos lenne-e az I. mellékletben eddig 
fel nem sorolt belső piaci jogi aktusokkal 
kapcsolatos igazgatási 
együtmműködésben.
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Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását meghatározott időtartamú, 
néhány vagy az összes tagállam 
bevonásával megvalósított tesztszakasz
(kísérleti projekt) előzheti meg.

(2) A Bizottság meghatározott időtartamú 
tesztszakaszokat (kísérleti projekteket) 
végezhet annak értékelésére, hogy 
megvalósítható-e az IMI kiterjesztése a 
mellékletben eddig fel nem sorolt belső 
piaci jogi aktusokra. A Bizottság benyújtja 
a kísérleti projektek eredményeit az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és 
adott esetben jogalkotási javaslattal 
egészíti ki azokat a mellékletnek az IMI 
kiterjesztését célzó módosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 60
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy kísérleti projekt lezárását 
követően a Bizottság benyújtja az Európai 
Parlamentnek a kísérleti projekt 
értékelését.

Or. en

Módosítás 61
Morten Løkkegaard
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „belső piaci információs rendszer” (IMI) 
az Európai Bizottság által biztosított 
elektronikus eszköz a nemzeti 
közigazgatások közötti és a Bizottsággal 
folytatott igazgatási együttműködés 
megkönnyítésére;

a) „belső piaci információs rendszer” (IMI) 
az Európai Bizottság által biztosított 
elektronikus eszköz az illetékes hatóságok 
közötti, illvetve az illetékes hatóságok és a 
Bizottság közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítésére;

Or. en

Módosítás 62
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „belső piaci információs rendszer” (IMI) 
az Európai Bizottság által biztosított 
elektronikus eszköz a nemzeti 
közigazgatások közötti és a Bizottsággal 
folytatott igazgatási együttműködés
megkönnyítésére;

a) „belső piaci információs rendszer” (IMI) 
a Bizottság által biztosított elektronikus 
eszköz a nemzeti közigazgatások közötti és 
a Bizottsággal folytatott igazgatási 
együttműködéshez szükséges 
információcsere megkönnyítésére;

Or. en

Módosítás 63
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) „IMI-adat” az a gazdasági és szakmai 
adat, amely a belső piacon folytatott 
gazdasági és szakmai tevékenységek 
gyakorlására vonatkozik, és amelyeket az 
IMI-rendszeren keresztül cserélnek ki.
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Or. lt

Módosítás 64
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „külső szereplő” az IMI felhasználóitól 
eltérő természetes vagy jogi személy, 
amely technikai eszközök révén 
használhatja az IMI-t, az e célra 
biztosított, előre meghatározott konkrét 
munkafolyamatnak megfelelően;

i) „külső szereplő” az IMI felhasználóitól 
eltérő természetes vagy jogi személy, 
amely technikai eszközök révén léphet 
kapcsolatba az IMI-vel, az e célra 
biztosított, előre meghatározott konkrét 
munkafolyamatnak megfelelően;

Or. en

Módosítás 65
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a „hivatalos lezárás” egy eset 
lezárására utal, miután az eset elsődleges 
célja megvalósult. Egy ilyen lezárás egy 
IMI-felhasználó aktív részvételét igényli 
és azt, hogy ez az IMI-felhasználó 
beleegyezését adja az eset IMI-felhasználó 
általi lezáráshoz.

Or. en

Módosítás 66
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés



PE483.668v02-00 16/28 AM\895601HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve jelölik ki az IMI-
koordinátorokat és illetékes hatóságokat, 
valamint azokat a belső piaci területeket, 
amelyeken azok hatáskörrel rendelkeznek.

(2) A tagállamok jelölik ki az IMI-
koordinátorokat és illetékes hatóságokat, 
valamint azokat a belső piaci területeket, 
amelyeken azok hatáskörrel rendelkeznek.
A Bizottság tanácsadói szerepet játszhat e 
folyamatban.

Or. de

Módosítás 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve jelölik ki az IMI-
koordinátorokat és illetékes hatóságokat, 
valamint azokat a belső piaci területeket, 
amelyeken azok hatáskörrel rendelkeznek.

(2) A tagállamok jelölik ki az IMI-
koordinátorokat és illetékes hatóságokat, 
valamint azokat a belső piaci területeket, 
amelyeken azok hatáskörrel rendelkeznek.
A Bizottság tanácsadói szerepet játszhat e 
folyamatban.

Or. de

Indokolás

Törölni kell „a Bizottsággal együttműködve” szavakat. Az ilyen együttműködés korlátozza a 
tagállamok igazgatási függetlenségét. Az illetékes szerveknek és azok feladatkörének 
kijelöléséhez fűződő jognak a tagállamok igazgatási hatóságai kizárólagos területének kell 
lennie, mivel azok ismerik legjobban a nemzeti, regionális és helyi igazgatási struktúrákat. A 
Bizottság csak tanácsadói szerepet játszhat e folyamatban.

Módosítás 68
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Tilos az IMI-ben különleges célból 
feldolgozott adatok olyan módon történő 
felhasználása, amely nem egyeztethető 
össze az eredeti céllal, kivéve, ha azt 
jogszabály kifejezetten előírja.

(5) Tilos az IMI-ben különleges célból 
feldolgozott adatok olyan módon történő 
felhasználása, amely nem egyeztethető 
össze az eredeti céllal, kivéve, ha azt a 
tagállamok jogszabályai kifejezetten
előírják.

Or. el

Módosítás 69
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Külső szereplők az e célra biztosított 
technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik.

(7) Külső szereplők az e célra biztosított 
technikai eszközök révén kapcsolatba 
léphetnek az IMI-vel, ha a tagállami 
illetékes hatóságok közötti igazgatási 
együttműködés megkönnyítése érdekében, 
vagy az adatok érintettjeként jogaik 
gyakorlása érdekében erre szükség van, 
illetve ha erről uniós jogi aktus másként 
rendelkezik. A külső szereplők egy 
nyilvános interfészhez és kizárólag saját 
személyes adataikhoz férhetnek hozzá.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Külső szereplők az e célra biztosított (7) Külső szereplők az e célra biztosított 
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technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik.

technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik. A külső 
szereplők csak egy nyilvános interfészhez 
férhetnek hozzá, amely az IMI-
alkalmazástól technikailag különálló és 
nem biztosít hozzáférést a személyes 
adatok illetékes hatóságok közötti 
cseréjéhez.

Or. en

Módosítás 71
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Külső szereplők az e célra biztosított 
technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik.

(7) Külső szereplők az e célra biztosított 
technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik. Az IMI külső 
szereplők általi használata nem 
biztosíthatja az állampolgárok személyes 
adataihoz való hozzáférést.

Or. en

Módosítás 72
Othmar Karas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Külső szereplők az e célra biztosított 
technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik.

7. Külső szereplők az e célra biztosított 
technikai eszközök révén használhatják az 
IMI-t, ha a tagállami illetékes hatóságok 
közötti igazgatási együttműködés 
megkönnyítése érdekében, vagy az adatok 
érintettjeként jogaik gyakorlása érdekében 
erre szükség van, illetve ha erről uniós jogi 
aktus másként rendelkezik. A külső 
szereplők SOLVIT-hoz való hozzáférését 
teljes mértékben fenn kell tartani.

Or. de

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

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az IMI-szereplők biztosítják, hogy a 
felügyeletük alatt dolgozó IMI-
felhasználók betartsák más IMI-
szereplőknek az IMI-n keresztül kicserélt 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kéréseit.

(2) Az IMI-szereplők biztosítják, hogy a 
felügyeletük alatt dolgozó IMI-
felhasználók tiszteletben tartsák más IMI-
szereplőknek az IMI-n keresztül kicserélt 
információk bizalmas kezelésére 
vonatkozó kéréseit.

Or. en

Módosítás 74
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI-ben feldolgozott személyes 
adatokat legkésőbb az igazgatási 
együttműködési eljárás hivatalos lezárását 

(1) Az IMI-ben feldolgozott személyes 
adatokat legkésőbb az igazgatási 
együttműködési eljárás hivatalos lezárását 
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követő tizennyolc hónap elteltével kell 
zárolni, kivéve, ha egy illetékes hatóság 
eseti alapon a zárolást ezen időszak letelte 
előtt kifejezetten kéri.

követő tizennyolc hónap elteltével kell 
zárolni, kivéve, ha a hatályos belső piaci 
jogi aktus vagy egy illetékes hatóság –
eseti alapon – a zárolást ezen időszak 
letelte előtt kifejezetten kéri.

Or. en

Módosítás 75
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI-ben feldolgozott személyes 
adatokat legkésőbb az igazgatási 
együttműködési eljárás hivatalos lezárását 
követő tizennyolc hónap elteltével kell 
zárolni, kivéve, ha egy illetékes hatóság 
eseti alapon a zárolást ezen időszak letelte 
előtt kifejezetten kéri.

(1) Az IMI-ben feldolgozott személyes 
adatokat legkésőbb az igazgatási 
együttműködési eljárás hivatalos lezárását
követő tizennyolc hónap elteltével 
automatikusan törölni kell, kivéve, ha egy 
illetékes hatóság eseti alapon a zárolást 
vagy törlést ezen időszak letelte előtt 
kifejezetten kéri, és a kérelem kellően 
megindokolt.

Or. el

Módosítás 76
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI-ben feldolgozott személyes 
adatokat legkésőbb az igazgatási 
együttműködési eljárás hivatalos lezárását 
követő tizennyolc hónap elteltével kell 
zárolni, kivéve, ha egy illetékes hatóság 

(1) Az IMI-ben feldolgozott személyes 
adatokat legkésőbb az igazgatási 
együttműködési eljárás hivatalos lezárását 
követő tizennyolc hónapos időszak
elteltével kell a rendszerben zárolni, és 
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eseti alapon a zárolást ezen időszak letelte 
előtt kifejezetten kéri.

amelyre vagy egy illetékes hatóság kérését 
követően eseti alapon, vagy a hatályos 
uniós jogi aktus alapján kerül sor.

Or. en

Módosítás 77
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy, az IMI-ben végrehajtott 
igazgatási együttműködési eljárás 
keretében adattár jön létre az IMI-
szereplők általi jövőbeli hivatkozás 
céljából, az ilyen adattárban levő 
személyes adatok az adat érintettjének 
hozzájárulásával, vagy ha uniós jogi aktus 
betartása azt szükségessé teszi, addig 
dolgozhatók fel, amíg arra e célból szükség 
van.

(2) Ha egy, az IMI-ben végrehajtott 
igazgatási együttműködési eljárás 
keretében adattár jön létre az IMI-
szereplők általi jövőbeli hivatkozás 
céljából, az ilyen adattárban levő 
személyes adatok az adat érintettjének 
hozzájárulásával, vagy ha uniós jogi aktus 
betartása azt szükségessé teszi, addig 
dolgozhatók fel, amíg arra e célból szükség 
van. Az adattárban szereplő személyes 
adatok tárolásának meg kell felelnie az 
uniós jogszabályokban, különösen a 
95/46/EK irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének e) pontjában és a 
45/2001/EK rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének e) pontjában előírt 
adatvédelmi rendelkezéseknek.

Or. en

Módosítás 78
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amikor egy eset hat hónapig inaktív, 
vagy hivatalosan nem zárták le hat hónap 
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elteltével az IMI-felhasználók és szereplők 
automatikus értesítést kapnak arról, hogy 
az eset inaktív. Ha az eset inaktív marad, 
vagy az illetékes hatóság máshogy nem 
dönt harminc napon belül, az esethez 
tartozó adatok zárolásra kerülnek.

Or. en

Módosítás 79
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ha egy természetes személy IMI-
felhasználói státusza megszűnik, a hozzá 
kapcsolódó személyes adatokat technikai 
eszközökkel ötéves időtartamra zárolni 
kell. Ezek az adatok – tárolásuk kivételével 
– csak az IMI révén történő 
információcsere bizonyítása céljából 
használhatók fel, és az ötéves időszak 
elteltével törlendők.

(3) Ha egy természetes személy IMI-
felhasználói státusza megszűnik, a hozzá 
kapcsolódó személyes adatokat technikai 
eszközökkel legfeljebb ötéves időtartamra 
zárolni kell, ha az illetékes hatóság 
kifejezetten kéri az adatok zárolását és 
kérelmét kellően megindokolja. Ezek az 
adatok – tárolásuk kivételével – csak az 
IMI révén történő információcsere 
bizonyítása céljából használhatók fel, és az 
ötéves időszak elteltével törlendők.

Or. el

Módosítás 80
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) 
bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10.
cikkének (1) bekezdésében említett 
különleges adatoknak az IMI révén történő 
feldolgozása csak az irányelv 8. cikkének 

(1) A 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) 
bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
különleges adatoknak az IMI révén történő 
feldolgozása csak konkrét jogi előírások
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(2) bekezdésében és a rendelet 10. 
cikkének (2) bekezdésében említett
konkrét indok alapján és megfelelő 
adatvédelem mellett lehetséges, amely 
biztosítja azoknak az egyéneknek a jogait, 
akiknek a személyes adatait feldolgozzák.

alapján vagy az adat érintettjének 
hozzájárulásával, és megfelelő 
adatvédelem mellett lehetséges, amely 
biztosítja azoknak az egyéneknek a jogait, 
akiknek a személyes adatait feldolgozzák.

Or. en

Módosítás 81
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett érzékeny adatokkal egészítik ki 
egy adat érintettjének dossziéját, az adat 
érintettjét erről tájékoztatja azon tagállam 
illetékes hatósága, amelyik ezen adatokat 
szolgáltatja. E tájékoztatásnak ki kell 
terjednie a helyreigazítás lehetséges 
eszközeire és az e tekintetben illetékes 
személy elérhetőségeire.
Amennyiben az ilyen érzékeny adatok 
tévesnek, pontatlannak vagy 
irrelevánsnak bizonyulnak azokat az 
illetékes hatóság határozata vagy 
értesítése közül a korábbit követő harminc 
napon belül törölni kell.

Or. en

Módosítás 82
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A személyes adatok e rendelet szerinti (1) A Bizottság biztosítja, hogy a
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feldolgozása megfelel a Bizottság által a 
45/2001/EK rendelet 22. cikke értelmében 
elfogadott adatbiztonsági szabályoknak.

személyes adatok IMI általi feldolgozása 
megfelel a Bizottság által a 45/2001/EK 
rendelet 22. cikke értelmében elfogadott 
adatbiztonsági szabályoknak.

Or. en

Módosítás 83
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettjei tájékoztatást kapjanak 
személyes adataiknak az IMI-ben történő 
feldolgozásáról, és hogy hozzáférésük 
legyen egy adatvédelmi nyilatkozathoz, 
amely ismerteti jogaikat és jogaik 
gyakorlásának módját, az 1995/46/EK 
irányelv 10. vagy 11. cikkével és az 
említett irányelvnek megfelelő nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettjei tájékoztatást kapjanak 
személyes adataiknak az IMI-ben történő 
feldolgozásáról, valamint az adataik IMI-
ben történő tárolása alatt a kapcsolattartó 
személy elérhetőségeiről, és hogy 
hozzáférésük legyen egy adatvédelmi 
nyilatkozathoz, amely ismerteti jogaikat és 
jogaik gyakorlásának módját, az 
1995/46/EK irányelv 10. vagy 11. cikkével 
és az említett irányelvnek megfelelő 
nemzeti jogszabályokkal összhangban.

Or. en

Módosítás 84
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettjei tájékoztatást kapjanak 
személyes adataiknak az IMI-ben történő 
feldolgozásáról, és hogy hozzáférésük 
legyen egy adatvédelmi nyilatkozathoz, 
amely ismerteti jogaikat és jogaik 

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettjei 30 napon belül
tájékoztatást kapjanak személyes 
adataiknak az IMI-ben történő 
feldolgozásáról, és hogy hozzáférésük 
legyen egy adatvédelmi nyilatkozathoz, 
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gyakorlásának módját, az 1995/46/EK 
irányelv 10. vagy 11. cikkével és az 
említett irányelvnek megfelelő nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

amely ismerteti jogaikat és jogaik 
gyakorlásának módját, az 1995/46/EK 
irányelv 10. vagy 11. cikkével és az 
említett irányelvnek megfelelő nemzeti 
jogszabályokkal összhangban.

Or. en

Indokolás

Prioritásnak kell annak lennie, hogy az IMI-szereplők a lehető leghamarabb tájékoztatják az 
adatok érintettjeit, az 1995/46/EK irányelv 10. vagy 11. cikkének tagállamokbeli különböző 
végrehajtásának sérelme nélkül.

Módosítás 85
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az adatok érintettjei által az IMI-hez 
benyújtott adatok csak azon célokra 
használhatók fel, amelyekre benyújtották 
azokat. Az adatok érintettjének 
hozzájárulását kell kérni ezen adatok új 
területeken vagy munkafolyamatokban 
való felhasználására történő 
kiterjesztéséhez.

Or. en

Módosítás 86
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az igazgatási együttműködés típusai, 
valamennyi IMI-funkció és adatkategória, 
amely feldolgozható az IMI-ben.
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Or. en

Módosítás 87
Morten Løkkegaard

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettje a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően hatékonyan 
gyakorolhassa a rá vonatkozó adatokhoz
kapcsolódó betekintési, valamint azon 
jogát, hogy a pontatlan vagy nem teljes 
adatokat helyesbíttesse, és a jogtalanul 
feldolgozott adatokat töröltesse. A 
helyesbítéseket és a törléseket a felelős 
IMI-szereplő 60 napon belül elvégzi.

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettje a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően hatékonyan 
gyakorolhassa a rá vonatkozó IMI-
adatokhoz kapcsolódó betekintési, 
valamint azon jogát, hogy a pontatlan vagy 
nem teljes adatokat helyesbíttesse, és a 
jogtalanul feldolgozott adatokat töröltesse. 
A helyesbítéseket és a törléseket a felelős 
IMI-szereplő a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb az adat érintettje kérelmének 
kézhezvételét követő 30 napon belül 
elvégzi.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettje a nemzeti
jogszabályoknak megfelelően hatékonyan 
gyakorolhassa a rá vonatkozó adatokhoz 
kapcsolódó betekintési, valamint azon 
jogát, hogy a pontatlan vagy nem teljes 
adatokat helyesbíttesse, és a jogtalanul 
feldolgozott adatokat töröltesse. A 
helyesbítéseket és a törléseket a felelős 
IMI-szereplő 60 napon belül elvégzi.

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettje a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően hatékonyan 
gyakorolhassa a rá vonatkozó adatokhoz 
kapcsolódó betekintési, valamint azon 
jogát, hogy a pontatlan vagy nem teljes 
adatokat helyesbíttesse, és a jogtalanul 
feldolgozott adatokat töröltesse. A 
helyesbítéseket és a törléseket a felelős 
IMI-szereplő a lehető leghamarabb, de 
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legkésőbb 30 napon belül elvégzi.

Or. en

Módosítás 89
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettje a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően hatékonyan 
gyakorolhassa a rá vonatkozó adatokhoz 
kapcsolódó betekintési, valamint azon 
jogát, hogy a pontatlan vagy nem teljes 
adatokat helyesbíttesse, és a jogtalanul 
feldolgozott adatokat töröltesse. A 
helyesbítéseket és a törléseket a felelős 
IMI-szereplő 60 napon belül elvégzi.

(1) Az IMI szereplői biztosítják, hogy az 
adatok érintettje a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően hatékonyan 
gyakorolhassa a rá vonatkozó adatokhoz 
kapcsolódó betekintési, valamint azon 
jogát, hogy a pontatlan vagy nem teljes 
adatokat helyesbíttesse, és a jogtalanul 
feldolgozott adatokat töröltesse. A 
helyesbítéseket és a törléseket a felelős 
IMI-szereplő a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 30 napon belül elvégzi.

Or. en

Módosítás 90
Kyriacos Triantaphyllides

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 13. cikk (1) bekezdése szerint zárolt 
személyes adatok csak akkor 
helyesbíthetők vagy törölhetők, ha 
egyértelműen bizonyítható, hogy a 
helyesbítés vagy törlés az adatok 
érintettjének védelme érdekében 
szükséges, és nem csökkenti az adatok 
azon értékét, amelyet azok az IMI révén 
végzett információcsere bizonyítékaként 
töltenek be.

(2) A 13. cikk (1) bekezdése szerint zárolt 
személyes adatok csak akkor 
helyesbíthetők vagy törölhetők, ha az 
illetékes hatóság kifejezetten kéri, hogy az 
adatokat ne töröljék, hanem zárolják, és 
kérelmét kellően megindokolja, kivéve ha
egyértelműen bizonyítható, hogy a 
helyesbítés vagy törlés az adatok 
érintettjének védelme érdekében 
szükséges, és nem csökkenti az adatok 
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azon értékét, amelyet azok az IMI révén 
végzett információcsere bizonyítékaként 
töltenek be.

Or. el

Módosítás 91
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság belső ellenőrzési 
mechanizmusainak magukban kell 
foglalniuk adatvédelmi értékeléseket –
többek között egy biztonsági kockázat-
elemzést –, amelyek alapján adatvédelmi 
politika (és biztonsági terv) kerül 
elfogadásra, valamint időszakos 
felülvizsgálatokra és ellenőrzésekre kerül 
sor.

Or. en

Módosítás 92
Heide Rühle

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A Bizottság 2001. december 7-i 
ajánlása a „SOLVIT” – belső piaci 
problémamegoldó hálózat 
alkalmazásának alapelveiről: I. és II. 
fejezet1

1 HL L 331., 2001.12.15., 79. o.

Or. en


