
AM\895601NL.doc PE483.668v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2011/0226(COD)

12.3.2012

AMENDEMENTEN
41 - 92

Ontwerpverslag
Adam Bielan
(PE480.576v01-00)

De administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de 
IMI-verordening")

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))



PE483.668v02-00 2/30 AM\895601NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\895601NL.doc 3/30 PE483.668v02-00

NL

Amendement 41
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Bij de toepassing van bepaalde 
handelingen van de Unie met betrekking 
tot het vrije verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal op de 
interne markt zijn lidstaten verplicht om 
samen te werken en informatie met elkaar 
en met de Commissie uit te wisselen. 
Aangezien de praktische instrumenten voor 
die uitwisseling vaak niet nader in de 
betreffende handelingen zijn 
gespecificeerd, moeten er adequate 
praktische regelingen worden getroffen.

(1) Bij de toepassing van bepaalde 
handelingen van de Unie met betrekking 
tot het vrije verkeer van goederen, 
personen, diensten en kapitaal op de 
interne markt zijn lidstaten verplicht om 
nauwer samen te werken en informatie met 
elkaar en met de Commissie uit te 
wisselen. Aangezien de praktische 
instrumenten voor die uitwisseling vaak 
niet nader in de betreffende handelingen 
zijn gespecificeerd, moeten er adequate 
praktische regelingen worden getroffen.

Or. el

Amendement 42
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Informatiesysteem interne markt 
(hierna "IMI" genoemd) is een 
softwareapplicatie die via internet 
toegankelijk is. De applicatie is door de 
Europese Commissie in samenwerking met 
de lidstaten ontwikkeld om de lidstaten te 
ondersteunen bij de praktische uitvoering 
van de vereisten op het gebied van de 
informatie-uitwisseling zoals neergelegd in 
de handelingen van de Unie. Dankzij IMI 
hebben de lidstaten de beschikking over 
een gecentraliseerd 
communicatiemechanisme ter bevordering 
van een grensoverschrijdende uitwisseling 
van informatie en met het oog op de 

(2) Het Informatiesysteem interne markt 
(hierna "IMI" genoemd)  is een 
softwareapplicatie die via internet 
toegankelijk is. De applicatie is door de 
Europese Commissie in samenwerking met 
de lidstaten ontwikkeld om de lidstaten te 
ondersteunen bij de praktische uitvoering 
van de vereisten op het gebied van de 
informatie-uitwisseling zoals neergelegd in 
de handelingen van de Unie. Dankzij IMI 
hebben de lidstaten de beschikking over 
een gecentraliseerd 
communicatiemechanisme ter bevordering 
van een uitwisseling van informatie en met 
het oog op de wederzijdse bijstand. Meer 
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wederzijdse bijstand. Meer in het bijzonder 
ondersteunt IMI de bevoegde autoriteiten 
bij het vaststellen van hun tegenhangers in 
een andere lidstaat, bij het beheren van de 
uitwisseling van informatie (met inbegrip 
van persoonsgegevens) middels 
eenvoudige en uniforme procedures en bij 
het oplossen van taalproblemen via vooraf 
bepaalde en vertaalde werkstromen.

in het bijzonder ondersteunt IMI de 
bevoegde autoriteiten bij het vaststellen 
van hun tegenhangers in een andere 
lidstaat, bij het beheren van de uitwisseling 
van informatie (met inbegrip van 
persoonsgegevens) middels eenvoudige en 
uniforme procedures en bij het oplossen 
van taalproblemen via vooraf bepaalde en 
vertaalde werkstromen.

Or. el

Amendement 43
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Met de goedkeuring van deze 
nieuwe verordening wordt voortgebouwd 
op de resultaten en successen van 
Beschikking 2008/49/EG van de 
Commissie van 12 december 2007 inzake 
de bescherming van persoonsgegevens bij 
de invoering van het informatiesysteem 
interne markt1 en de Aanbeveling van de 
Commissie van 26 maart 2009 inzake 
richtsnoeren betreffende 
gegevensbescherming voor het 
informatiesysteem voor de interne markt 
(IMI)2 waarop het IMI-systeem 
momenteel opereert. Voorts dient de 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten verder worden vastgelegd en 
verduidelijkt om de informatie-
uitwisseling binnen de interne markt te 
verbeteren. De werking van het IMI-
systeem  moet geanalyseerd worden in het 
licht van de recente opmerkelijke 
problemen die zich hebben voorgedaan 
zowel in de Unie als op wereldvlak, 
namelijk problemen met betrekking tot de 
wetgeving inzake gegevensbescherming, 
de vertrouwelijkheid en de veiligheid van 
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het internet en de fundamentele rechten 
en vrijheden van personen.
_____________
1 PB L 13 van 16.1.2008, blz. 18.
2PB L 100 van 18.4.2009, blz. 12.

Or. en

Amendement 44
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Hoewel IMI in wezen een 
communicatie-instrument voor 
overheidsinstanties is dat niet toegankelijk 
is voor het algemeen publiek, moeten er 
wellicht technische middelen worden 
ontwikkeld om externe partijen, zoals 
burgers, ondernemingen en organisaties, de 
mogelijkheid tot een interactie met 
bevoegde overheidsinstanties te bieden om 
bijvoorbeeld informatie te verstrekken en 

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

gegevens op te vragen of om hun rechten 
als betrokkenen uit te kunnen oefenen. 
Dergelijke technische middelen moeten 
adequate waarborgen voor de 
gegevensbescherming bevatten. Om een 
hoog niveau van veiligheid te waarborgen 
moeten dergelijke openbare interfaces 
technisch apart worden ontwikkeld van de 
IMI-applicatie, waartoe alleen IMI-
gebruikers toegang mogen hebben.

Or. en

Amendement 46
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 49
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 50
Louis Grech

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 51
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor administratieve samenwerking 
binnen de werkingssfeer van onderhavige 
verordening is het gebruik van IMI 
verplicht.

Or. de

Amendement 52
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkeling van IMI Uitbreiding van IMI

Or. en

Amendement 53
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de handelingen die in bijlage II bij 
deze verordening zijn opgenomen, kan de 
Commissie besluiten om IMI te 
gebruiken, rekening houdend met de 
technische haalbaarheid, 

1. De Commissie kan proefprojecten 
uitvoeren om na te gaan of IMI een 
effectief instrument zou zijn voor de 
uitvoering van bepalingen voor 
administratieve samenwerking inzake 
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kostenefficiëntie, 
gebruikersvriendelijkheid en de gevolgen 
voor het systeem in het algemeen. In 
dergelijke gevallen heeft de Commissie de 
bevoegdheid om deze handelingen op 
basis van de procedure van artikel 23 in 
bijlage I op te nemen.

internemarkthandelingen die nog niet in
de bijlage zijn opgenomen. De Commissie
bepaalt welke internemarkthandelingen in 
een proefproject worden opgenomen en 
wat de modaliteiten van dit project zijn.

1 bis. Vooraleer IMI uit te breiden tot 
nieuwe gebieden en/of 
internemarkthandelingen  die nog niet in 
de bijlage zijn opgenomen, voert de 
Commissie een volledige 
risicobeoordeling en effectbeoordeling 
inzake gegevensbescherming uit.
1 ter. De Commissie legt aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
evaluatie voor van de resultaten van het 
proefproject, de risicobeoordelingen en de 
effectbeoordelingen, indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel om 
de bijlage te wijzigen en IMI uit te breiden 
tot de desbetreffende 
internemarkthandelingen.

Or. en

Motivering

Artikel 25 bis (nieuw) verwijst naar uitvoeringsbesluiten.

Amendement 54
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de handelingen die in bijlage II 
bij deze verordening zijn opgenomen, kan 
de Commissie besluiten om IMI te 
gebruiken, rekening houdend met de 
technische haalbaarheid, 
kostenefficiëntie, 
gebruikersvriendelijkheid en de gevolgen 

1. De Commissie kan een wijziging van de 
bijlage bij onderhavige verordening 
voorstellen indien zij besluit dat IMI moet 
worden gebruikt voor nieuwe 
wetgevingsbesluiten van de Unie,
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voor het systeem in het algemeen. In 
dergelijke gevallen heeft de Commissie de 
bevoegdheid om deze handelingen op 
basis van de procedure van artikel 23 in 
bijlage I op te nemen.

Or. en

Amendement 55
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vooraleer een voorstel zoals 
genoemd in lid 1 in te dienen, kan de 
Commissie proefprojecten uitvoeren om 
na te gaan of IMI een effectief instrument 
zou zijn voor de uitvoering van 
bepalingen voor administratieve 
samenwerking inzake 
internemarkthandelingen die nog niet in 
de bijlage zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 56
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Alle voorstellen van de Commissie 
tot wijziging van de bijlage om IMI uit te 
breiden worden gebaseerd op een 
effectbeoordeling. In deze 
effectbeoordeling wordt het volgende 
aangegeven:
(a) de technische haalbaarheid, met name 
met betrekking tot de mogelijkheid om 



PE483.668v02-00 12/30 AM\895601NL.doc

NL

bestaande systeemfunctionaliteiten 
opnieuw te gebruiken;
(b) de kosteneffectiviteit, onder meer de 
verwachte kosten voor beheer, onderhoud 
en vereiste ontwikkeling;  
(c) de gevolgen van de uitbreiding van 
IMI voor de naleving van de voorschriften 
inzake gegevensbescherming;
(d) vaststelling van het uitgebreide 
toepassingsgebied waarvoor IMI moet 
worden gebruikt om een efficiëntere 
grensoverschrijdende openbare dienst te 
leveren;
(e) nadere specificaties van de IT-
ontwikkelingen die nodig zijn voor de 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
IMI;
(f) de effectieve noodzaak om te voorzien 
in een vertaalfunctie;
(g) de gebruiksvriendelijkheid voor IMI-
gebruikers.

Or. en

Amendement 57
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 58
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie kan proefprojecten 
uitvoeren om na te gaan of IMI een 
effectief instrument zou zijn voor de 
uitvoering van bepalingen voor 
administratieve samenwerking inzake 
internemarkthandelingen die nog niet in 
bijlage I zijn opgenomen.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie kan gebruik maken van 
testfasen (proefprojecten) van beperkte 
duur om na te gaan of IMI kan worden 
uitgebreid tot andere 
internemarkthandelingen die nog niet in 
de bijlage zijn opgenomen. De Commissie 
legt de resultaten van de proefprojecten 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad, indien nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel om de bijlage te 
wijzigen voor de uitbreiding van IMI.

Or. en

Amendement 60
Morten Løkkegaard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Na afronding van een proefproject 
legt de Commissie een evaluatie van dit 
project voor aan het Europees Parlement.

Or. en

Amendement 61
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 62
Adam Bielan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) "IMI-gegevens": economische en 
professionele gegevens die betrekking 
hebben op de uitoefening van 
economische en professionele activiteiten 
in de interne markt en die via het IMI-
systeem worden uitgewisseld.

Or. lt

Amendement 64
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65
Heide Rühle
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) "formele beëindiging": de 
beëindiging van een zaak zodra de 
belangrijkste doelstelling ervan is 
verwezenlijkt. Voor een dergelijke 
beëindiging is de actieve deelname van 
een IMI-gebruiker vereist en de 
instemming van deze IMI-gebruiker om 
een zaak door een IMI-gebruiker te 
beëindigen. 

Or. en

Amendement 66
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

coördinatoren en de bevoegde autoriteiten 
onder vermelding van de 
internemarktgebieden waarop zij bevoegd 
zijn. De Commissie kan in dit proces een 
raadgevende rol vervullen.

Or. de

Motivering

De woorden "in samenwerking met de Commissie" moeten worden geschrapt.   Een dergelijke 
samenwerking zou de administratieve onafhankelijkheid van de lidstaten aantasten. Het recht 
om de desbetreffende organen te benoemen en hun taken te definiëren moet de exclusieve 
bevoegdheid zijn van de administratieve autoriteiten van de lidstaten, aangezien deze het best 
op de hoogte zijn van de nationale, regionale en plaatselijke administratieve structuren.  De 
Commissie mag in dit proces niet meer dan een raadgevende rol vervullen.

Amendement 68
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het is niet toegestaan persoonsgegevens 
die via IMI zijn verwerkt, te gebruiken 
voor een bepaald doel dat onverenigbaar is 
met dat oorspronkelijke doel, tenzij hierin 
expliciet bij wet is voorzien.

5. Het is niet toegestaan persoonsgegevens 
die via IMI zijn verwerkt, te gebruiken 
voor een bepaald doel dat onverenigbaar is 
met dat oorspronkelijke doel, tenzij hierin 
expliciet is voorzien door de wetgeving 
van de lidstaat.

Or. el

Amendement 69
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Externe actoren kunnen via de 
technische middelen die daartoe 

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

beschikbaar zijn, in interactie treden met 
IMI indien dat noodzakelijk is om de 
administratieve samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten in lidstaten te 
bevorderen of om hun rechten als 
betrokkenen uit te oefenen of indien dit in 
een handeling van de Unie is voorzien.
Externe actoren hebben alleen toegang tot 
een openbare interface en tot hun eigen 
persoonsgegevens.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Externe actoren kunnen via de 
technische middelen die daartoe 
beschikbaar zijn, gebruik maken van IMI 
indien dat noodzakelijk is om de 
administratieve samenwerking tussen 
bevoegde autoriteiten in lidstaten te 
bevorderen of om hun rechten als 
betrokkenen uit te oefenen of indien dit in 
een handeling van de Unie is voorzien.
Externe actoren hebben alleen toegang tot 
een openbare interface, die technisch 
apart staat van de IMI-applicatie en geen 
toegang geeft tot uitwisseling van 
persoonsgegevens tussen bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Amendement 71
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 72
Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 74
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 75
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Persoonsgegevens die in IMI zijn 
verwerkt, worden uiterlijk 18 maanden na 
de formele beëindiging van een 
administratieve samenwerkingsprocedure
automatisch gewist, tenzij een bevoegde 
autoriteit in een specifiek geval een 
uitdrukkelijk en met redenen omkleed 
verzoek indient om de gegevens af te 
schermen dan wel te wissen vóór het 
verstrijken van die termijn.

Or. el

Amendement 76
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Persoonsgegevens die in IMI zijn 
verwerkt, worden in het systeem na een 
periode van maximum 18 maanden na de 
formele beëindiging van een 
administratieve samenwerkingsprocedure 
afgeschermd; deze periode wordt 
vastgesteld hetzij op verzoek van een 
bevoegde autoriteit in een specifiek geval, 
hetzij op basis van de toepasselijke EU-
handeling.

Or. en

Amendement 77
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 78
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer een zaak zes maanden 
inactief is geweest of na zes maanden niet 
formeel is beëindigd, krijgen IMI-
gebruikers en -actoren een automatische 
kennisgeving dat de zaak inactief is 
geweest. Indien de zaak inactief blijft of 
de bevoegde overheid niet binnen dertig 
aangeeft dat dit niet het geval is, worden 
de gegevens die op de zaak betrekking 
hebben, afgeschermd.

Or. en
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Amendement 79
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een natuurlijk persoon niet 
langer als IMI-gebruiker actief is, worden 
zijn/haar persoonsgegevens via technische 
middelen voor een periode van vijf jaar 
afgeschermd. Die gegevens worden, buiten 
het feit dat zij worden opgeslagen, 
uitsluitend verwerkt om als bewijs te 
dienen dat er een informatie-uitwisseling 
via IMI heeft plaatsgevonden. Aan het eind 
van de periode van vijf jaar worden die 
gegevens verwijderd.

3. Wanneer een natuurlijk persoon niet 
langer als IMI-gebruiker actief is, worden 
zijn/haar persoonsgegevens via technische 
middelen voor een periode van maximum 
vijf jaar afgeschermd indien een bevoegde 
autoriteit een uitdrukkelijk en met 
redenen omkleed verzoek om afscherming 
van deze gegevens indient. Die gegevens 
worden, buiten het feit dat zij worden 
opgeslagen, uitsluitend verwerkt om als 
bewijs te dienen dat er een informatie-
uitwisseling via IMI heeft plaatsgevonden. 
Aan het eind van de periode van vijf jaar 
worden die gegevens verwijderd.

Or. el

Amendement 80
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking via IMI van de 
bijzondere categorieën van gegevens als 
bedoeld in artikel 8, lid 1, van Richtlijn 
95/46/EG en artikel 10, lid 1, van 
Verordening (EG) 45/2001 is uitsluitend 
toegestaan op basis van de specifieke 
rechtsgrondslag van artikel 8, lid 2, van 
die richtlijn en artikel 10, lid 2, van die 
verordening, mits er sprake is van 
passende garanties die de rechten 
waarborgen van de personen wier 

1. De verwerking via IMI van de 
bijzondere categorieën van gegevens als 
bedoeld in artikel 8, lid 1, van Richtlijn 
95/46/EG en artikel 10, lid 1, van 
Verordening (EG) 45/2001 is uitsluitend 
toegestaan op basis van een specifieke 
wettelijke bepaling of met de toestemming 
van de betrokkene, mits er sprake is van 
passende garanties die de rechten 
waarborgen van de personen wier 
persoonsgegevens worden verwerkt.
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persoonsgegevens worden verwerkt.

Or. en

Amendement 81
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer gevoelige gegevens zoals 
genoemd in lid 1 aan het dossier van de 
betrokkene worden toegevoegd, wordt 
deze geïnformeerd door de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat die deze gegevens 
verstrekt. Deze informatie omvat ook de 
mogelijke rechtsmiddelen en de 
contactgegevens van het aanspreekpunt in 
dit verband.
Wanneer dergelijke gevoelige gegevens 
onjuist, onnauwkeurig of niet langer 
relevant blijken te zijn, worden deze 
gewist binnen dertig dagen na het besluit 
of de kennisgeving door de bevoegde
autoriteit, naargelang welk tijdsbestek het 
kortst is. 

Or. en

Amendement 82
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. IMI-actoren dragen er zorg voor dat de 
betrokkenen over de verwerking van hun 
persoonsgegevens in IMI worden 
geïnformeerd en dat zij toegang hebben tot 
een privacyverklaring waarin hun rechten 

1. IMI-actoren dragen er zorg voor dat de 
betrokkenen binnen 30 dagen over de 
verwerking van hun persoonsgegevens in 
IMI worden geïnformeerd en dat zij 
toegang hebben tot een privacyverklaring 
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worden toegelicht, evenals de wijze 
waarop die rechten kunnen worden 
uitgeoefend in overeenstemming met de 
artikelen 10 en 11 van Richtlijn 
1995/46/EG en de nationale wetgeving op 
basis van die richtlijn.

waarin hun rechten worden toegelicht, 
evenals de wijze waarop die rechten 
kunnen worden uitgeoefend in 
overeenstemming met de artikelen 10 en 
11 van Richtlijn 1995/46/EG en de 
nationale wetgeving op basis van die 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Het is een absolute prioriteit dat IMI-actoren zich ertoe engageren de betrokkenen zo snel 
mogelijk informeren, ongeacht de verschillende uitvoering in de lidstaten van artikel 10 of 11 
van Richtlijn 1995/46/EG.

Amendement 85
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 86
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) soorten van administratieve 
samenwerkingsprocedures, alle 



AM\895601NL.doc 27/30 PE483.668v02-00

NL

functionaliteiten van IMI en de 
categorieën van gegevens die in IMI 
mogen verwerkt worden.

Or. en

Amendement 87
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. IMI-actoren dragen er zorg voor dat de 
betrokkenen op doelmatige wijze het recht 
op toegang tot hun gegevens kunnen 
uitoefenen, alsook het recht om onjuiste of 
onvolledige gegevens te laten corrigeren en 
onrechtmatig verwerkte gegevens te laten 

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

wissen in overeenstemming met de 
nationale wetgeving. De rectificatie en 
wissing van gegevens worden zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen 
door de verantwoordelijke IMI-actor 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 89
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 90
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Persoonsgegevens die op grond van 
artikel 13, lid 1, worden afgeschermd, 
worden niet gerectificeerd of gewist tenzij 
eenduidig kan worden aangetoond dat die 

2. Persoonsgegevens die op grond van 
artikel 13, lid 1, worden afgeschermd, 
worden niet automatisch gerectificeerd of 
gewist indien een bevoegde autoriteit 
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rectificatie of wissing noodzakelijk is ter 
bescherming van de rechten van de 
betrokkene en geen ondermijning vormt 
van de bewijskracht ervan dat er een 
informatie-uitwisseling via IMI heeft 
plaatsgevonden.

uitdrukkelijk en met redenen omkleed 
vraagt deze niet te wissen maar wel af te 
schermen,  tenzij eenduidig kan worden 
aangetoond dat die rectificatie of wissing 
noodzakelijk is ter bescherming van de 
rechten van de betrokkene en geen 
ondermijning vormt van de bewijskracht 
ervan dat er een informatie-uitwisseling via 
IMI heeft plaatsgevonden.

Or. el

Amendement 91
Heide Rühle

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 92
Heide Rühle

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aanbeveling van de Commissie van 
7 december 2001 betreffende beginselen 
voor het gebruik van "SOLVIT", het 
netwerk voor probleemoplossing in de 
interne markt: hoofdstukken I en II1
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1 PB L 331 van 15.12.2001, blz.79.

Or. en


