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Poprawka 41
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Stosowanie niektórych aktów Unii 
regulujących swobodny przepływu 
towarów, osób, usług i kapitału na rynku 
wewnętrznym wymaga od państw 
członkowskich prowadzenia współpracy i 
wymiany informacji między sobą oraz z 
Komisją. Ponieważ w tych aktach często 
nie określono praktycznych środków 
służących urzeczywistnieniu takiej 
wymiany informacji, należy stworzyć 
stosowne rozwiązania praktyczne.

(1) Stosowanie niektórych aktów Unii 
regulujących swobodny przepływu 
towarów, osób, usług i kapitału na rynku 
wewnętrznym wymaga od państw 
członkowskich zacieśnienia współpracy i 
prowadzenia wymiany informacji między 
sobą oraz z Komisją. Ponieważ w tych 
aktach często nie określono praktycznych 
środków służących urzeczywistnieniu 
takiej wymiany informacji, należy 
stworzyć stosowne rozwiązania 
praktyczne.

Or. el

Poprawka 42
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) System wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (zwany dalej „IMI”) jest 
aplikacją dostępną za pośrednictwem 
internetu, opracowaną przez Komisję 
Europejską we współpracy z państwami 
członkowskimi w celu wsparcia państw 
członkowskich w praktycznym wdrożeniu 
wymogów w zakresie wymiany informacji 
określonych w aktach Unii poprzez 
udostępnienie scentralizowanego 
mechanizmu komunikacji służącego 
usprawnieniu transgranicznej wymiany 
informacji oraz ułatwieniu świadczenia 

(2) System wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (zwany dalej „IMI”) jest 
aplikacją dostępną za pośrednictwem 
internetu, opracowaną przez Komisję 
Europejską we współpracy z państwami 
członkowskimi w celu wsparcia państw 
członkowskich w praktycznym wdrożeniu 
wymogów w zakresie wymiany informacji 
określonych w aktach Unii poprzez 
udostępnienie scentralizowanego 
mechanizmu komunikacji służącego 
usprawnieniu wymiany informacji oraz 
ułatwieniu świadczenia wzajemnej 
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wzajemnej pomocy. IMI w szczególności 
służy pomocą właściwym organom w 
ustalaniu tego, które organy są ich 
odpowiednikami w innych państwach 
członkowskich, wymianie informacji, w 
tym danych osobowych, w oparciu o proste 
i jednolite procedury oraz przezwyciężaniu 
barier językowych w oparciu o uprzednio 
zdefiniowane i przetłumaczone schematy 
postępowania.

pomocy. IMI w szczególności służy 
pomocą właściwym organom w ustalaniu 
tego, które organy są ich odpowiednikami 
w innych państwach członkowskich, 
wymianie informacji, w tym danych 
osobowych, w oparciu o proste i jednolite 
procedury, oraz przezwyciężaniu barier 
językowych w oparciu o uprzednio 
zdefiniowane i przetłumaczone schematy 
postępowania.

Or. el

Poprawka 43
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Opierając się na osiągnięciach i 
sukcesach decyzji Komisji 2008/49/WE z 
dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie 
wdrożenia systemu wymiany informacji 
rynku wewnętrznego (IMI) pod względem 
ochrony danych osobowych1 oraz 
zalecenia Komisji z dnia 26 marca 2009 r. 
w sprawie wytycznych w zakresie ochrony 
danych dla systemu wymiany informacji 
na rynku wewnętrznym (IMI)2, na 
podstawie których funkcjonuje obecnie 
system IMI, poprzez przyjęcie niniejszego 
nowego rozporządzenia należy dookreślić 
i doprecyzować współpracę 
administracyjną między państwami 
członkowskimi w celu polepszenia 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym. Działania systemu IMI 
należy poddać analizie w świetle istotnych 
kwestii wynikłych niedawno na szczeblu 
Unii i na poziomie globalnym, a 
mianowicie prawa o ochronie danych, 
ochrony prywatności i bezpieczeństwa w 
Internecie oraz podstawowych praw i 
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swobód jednostek.
_____________
1 Dz.U. L 13 z 16.1.2008, s. 18.
2 Dz.U. L 100 z 18.4.2009, s. 12.

Or. en

Poprawka 44
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie i Komisja 
powinny dopilnować, by ich uczestnicy 
IMI dysponowali zasobami odpowiednimi 
do osiągnięcia wydajnej i sprawnie 
działającej współpracy administracyjnej 
za pośrednictwem IMI.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Chociaż IMI jest zasadniczo 
narzędziem komunikacyjnym 
przeznaczonym dla organów publicznych, 
niedostępnym dla ogółu społeczeństwa, 
może istnieć konieczność opracowania 
środków technicznych, aby zapewnić 
podmiotom zewnętrznym, takim jak 
obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje, 
możliwość nawiązywania kontaktów z 
właściwymi organami w celu 
przekazywania informacji lub pobierania 

(12) Chociaż IMI jest zasadniczo 
narzędziem komunikacyjnym 
przeznaczonym dla organów publicznych, 
niedostępnym dla ogółu społeczeństwa, 
może istnieć konieczność opracowania 
środków technicznych, aby zapewnić 
podmiotom zewnętrznym, takim jak 
obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje, 
możliwość nawiązywania kontaktów z 
właściwymi organami w celu 
przekazywania informacji lub pobierania 
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danych lub wykonywania ich praw jako 
osób, których dane dotyczą. Te środki 
techniczne powinny obejmować stosowne 
zabezpieczenia służące ochronie danych.

danych lub wykonywania ich praw jako 
osób, których dane dotyczą. Te środki 
techniczne powinny obejmować stosowne 
zabezpieczenia służące ochronie danych.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa wszelki publiczny interfejs 
tego rodzaju powinien zostać opracowany 
jako narzędzie technicznie oddzielone od 
aplikacji IMI, do której dostęp mieliby 
jedynie użytkownicy IMI.

Or. en

Poprawka 46
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Chociaż IMI jest zasadniczo 
narzędziem komunikacyjnym 
przeznaczonym dla organów publicznych, 
niedostępnym dla ogółu społeczeństwa, 
może istnieć konieczność opracowania 
środków technicznych, aby zapewnić 
podmiotom zewnętrznym, takim jak 
obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje, 
możliwość nawiązywania kontaktów z 
właściwymi organami w celu 
przekazywania informacji lub pobierania 
danych lub wykonywania ich praw jako 
osób, których dane dotyczą. Te środki 
techniczne powinny obejmować stosowne 
zabezpieczenia służące ochronie danych.

(12) Chociaż IMI jest zasadniczo 
narzędziem komunikacyjnym 
przeznaczonym dla organów publicznych, 
niedostępnym dla ogółu społeczeństwa, 
może istnieć konieczność opracowania 
środków technicznych, aby zapewnić 
podmiotom zewnętrznym, takim jak 
obywatele, przedsiębiorstwa i organizacje, 
możliwość nawiązywania kontaktów z 
właściwymi organami w celu 
przekazywania informacji lub pobierania 
danych lub wykonywania ich praw jako 
osób, których dane dotyczą. Te środki 
techniczne powinny obejmować stosowne 
zabezpieczenia służące ochronie danych.
W sytuacji gdy podmioty zewnętrzne 
wchodzą w interakcję z właściwymi 
organami w IMI, taki publiczny interfejs 
należy opracować jako narzędzie 
całkowicie oddzielone od aplikacji IMI, do 
której dostęp mieliby jedynie użytkownicy 
IMI.

Or. en
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Poprawka 47
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Europejski Inspektor Ochrony Danych 
powinien monitorować przepisy 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
stosowne przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa danych, oraz zapewniać 
ich stosowanie.

(16) Europejski Inspektor Ochrony Danych 
powinien monitorować przepisy 
niniejszego rozporządzenia, w tym 
stosowne przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa danych, oraz zapewniać 
ich stosowanie, m.in. poprzez 
utrzymywanie kontaktów z krajowymi 
organami ochrony danych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W celu wzmocnienia zaufania do 
operacyjności IMI Komisja powinna 
przeprowadzić odpowiednie kontrole 
techniczne i testy warunków skrajnych, 
dzięki którym będzie można upowszechnić 
korzystanie z IMI w całej Unii.

Or. en

Poprawka 49
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Należy umożliwić włączenie do IMI 
odpowiedników uczestników IMI z krajów 
trzecich, pod warunkiem że zostanie 
zawarta umowa międzynarodowa między 
Unią i danym krajem trzecim lub danymi 
krajami trzecimi oraz że stwierdzono, iż 
dany kraj trzeci lub dane kraje trzecie 
oferują wystarczający poziom ochrony 
danych osobowych, m.in. spełniają 
wymogi dyrektywy 95/46/WE.

Or. en

Poprawka 50
Louis Grech

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
stosowania sytemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym, zwanego dalej „IMI”, 
na potrzeby współpracy administracyjnej, 
w tym przetwarzania danych osobowych, 
między właściwymi organami w 
państwach członkowskich i Komisją.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady 
stosowania sytemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym, zwanego dalej „IMI”, 
na potrzeby współpracy administracyjnej, 
w tym przetwarzania danych osobowych, 
między właściwymi organami w 
państwach członkowskich i Komisją.
Należy zapewnić, by wszystkie dane 
osobowe i informacje, które podlegały 
przepływowi między różnymi organami 
właściwymi, były gromadzone, 
przetwarzane i wykorzystywane do ściśle 
uzasadnionych celów, zgodnych z 
przepisami o ochronie danych. Ponadto 
należy ustanowić wszelkie odpowiednie 
gwarancje zabezpieczające przed 
nadużywaniem przedmiotowego systemu.

Or. en
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Poprawka 51
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Współpracę administracyjną objętą 
zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia należy obowiązkowo 
prowadzić z zastosowaniem IMI.

Or. de

Poprawka 52
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozszerzenie zakresu stosowania IMI Expansion of IMI

Or. en

Poprawka 53
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może postanowić o stosowaniu 
IMI w odniesieniu do aktów
wyszczególnionych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, uwzględniając 
techniczną wykonalność takiego 
rozwiązania, jego opłacalność, łatwość 
obsługi oraz ogólny wpływ na system. W 
takich przypadkach Komisja jest 
upoważniona do włączenia tych aktów do 

1. Komisja może realizować projekty 
pilotażowe, by ocenić, czy IMI będzie 
skutecznym narzędziem wdrożenia 
przepisów o współpracy administracyjnej 
w zakresie aktów dotyczących rynku 
wewnętrznego, których nie ujęto jeszcze w 
załączniku. Komisja podejmuje decyzję, 
które akty dotyczące rynku wewnętrznego 
staną się przedmiotem projektu 
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załącznika I, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 23.

pilotażowego, oraz w sprawie 
szczegółowych uregulowań tego projektu.
1a. Zanim IMI zostanie rozszerzony na 
nowe dziedziny lub akty dotyczące rynku 
wewnętrznego, których nie ujęto jeszcze w 
załączniku, Komisja dokonuje pełnej 
oceny ryzyka i oceny skutków w 
odniesieniu do ochrony danych.
1b. Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie ocenę wyników 
projektu pilotażowego, ocenę ryzyka i 
ocenę skutków, w razie potrzeby wraz z 
wnioskiem ustawodawczym dotyczącym 
zmiany załącznika w celu rozszerzenia 
IMI na odpowiednie akty dotyczące rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 25a jest artykułem dotyczącym aktów wykonawczych.

Poprawka 54
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może postanowić o stosowaniu 
IMI w odniesieniu do aktów 
wyszczególnionych w załączniku II do
niniejszego rozporządzenia, uwzględniając 
techniczną wykonalność takiego 
rozwiązania, jego opłacalność, łatwość 
obsługi oraz ogólny wpływ na system. W 
takich przypadkach Komisja jest 
upoważniona do włączenia tych aktów do 
załącznika I, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 23.

1. Komisja może wystąpić o zmianę 
załącznika do niniejszego rozporządzenia,
jeśli uzna, że IMI ma być stosowany w 
przypadku nowych aktów ustawodawczych 
Unii.

Or. en
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Poprawka 55
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed przedstawieniem wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, Komisja może 
realizować projekty pilotażowe, by ocenić, 
czy IMI będzie skutecznym narzędziem 
wdrożenia przepisów o współpracy 
administracyjnej w zakresie aktów 
dotyczących rynku wewnętrznego, których 
nie ujęto jeszcze w załączniku.

Or. en

Poprawka 56
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Wszelki wniosek Komisji dotyczący 
zmiany załącznika w celu rozszerzenia 
IMI opiera się na ocenie skutków. Ocena 
skutków określa:
a) wykonalność techniczną, przy 
uwzględnieniu w szczególności możliwości 
ponownego wykorzystania 
dotychczasowych funkcji systemu;
b) opłacalność, w tym przewidywane, 
konieczne koszty hostingu, utrzymania i 
opracowania;
c) wpływ rozszerzenia IMI na zgodność z 
wymogami dotyczącymi ochrony danych;
d) znaczny zakres, jaki ma objąć IMI, żeby 
zapewnić skuteczniejsze świadczenie 
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publicznej usługi transgranicznej;
e) szczegółowe specyfikacje dotyczące 
narzędzi IT potrzebnych do zaradzenia 
rozszerzeniu zakresu IMI;
f) rzeczywiste zapotrzebowanie na obsługę 
tłumaczeniową;
g) łatwość obsługi dla użytkowników IMI.

Or. en

Poprawka 57
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyjęcie aktu delegowanego może 
poprzedzić faza testowa (projekt 
pilotażowy) o ograniczonym czasie 
trwania z udziałem kilku lub wszystkich 
państw członkowskich.

skreślony

Or. en

Poprawka 58
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyjęcie aktu delegowanego może
poprzedzić faza testowa (projekt 
pilotażowy) o ograniczonym czasie 
trwania z udziałem kilku lub wszystkich 
państw członkowskich.

2. Komisja może realizować projekty 
pilotażowe, by ocenić, czy IMI będzie 
użyteczny dla współpracy administracyjnej 
w odniesieniu do aktów dotyczących 
rynku wewnętrznego, których nie ujęto 
jeszcze w załączniku I.

Or. en
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Poprawka 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przyjęcie aktu delegowanego może
poprzedzić faza testowa (projekt 
pilotażowy) o ograniczonym czasie trwania 
z udziałem kilku lub wszystkich państw 
członkowskich.

2. Komisja może realizować fazy testowe 
(projekty pilotażowe) o ograniczonym 
czasie trwania, by ocenić wykonalność 
rozszerzenia IMI na inne akty dotyczące 
rynku wewnętrznego, których nie ujęto 
jeszcze w załączniku. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wyniki projektów pilotażowych, w razie 
potrzeby wraz z wnioskiem 
ustawodawczym dotyczącym zmiany 
załącznika w celu poszerzenia IMI.

Or. en

Poprawka 60
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zakończeniu projektu pilotażowego 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu ocenę tego projektu 
pilotażowego.

Or. en

Poprawka 61
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym” („IMI”) oznacza narzędzie 
elektroniczne udostępnione przez Komisję 
Europejską w celu usprawnienia 
współpracy administracyjnej między
administracjami krajowymi a Komisją;

a) „system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym” („IMI”) oznacza narzędzie 
elektroniczne udostępnione przez Komisję 
Europejską w celu usprawnienia 
współpracy administracyjnej wśród 
właściwych organów lub między
właściwymi organami a Komisją;

Or. en

Poprawka 62
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym” („IMI”) oznacza narzędzie 
elektroniczne udostępnione przez Komisję
Europejską w celu usprawnienia 
współpracy administracyjnej między 
administracjami krajowymi a Komisją;

a) „system wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym” („IMI”) oznacza narzędzie 
elektroniczne udostępnione przez Komisję 
w celu usprawnienia wymiany informacji 
potrzebnych do współpracy 
administracyjnej między administracjami 
krajowymi a Komisją;

Or. en

Poprawka 63
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) „dane IMI” oznacza dane 
gospodarcze i zawodowe, odnoszące się do 
wykonywania działalności gospodarczej i 
zawodowej na rynku wewnętrznym oraz 
które wymienia się za pośrednictwem 
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systemu IMI.

Or. lt

Poprawka 64
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) „podmioty zewnętrzne” oznaczają osoby 
fizyczne lub prawne inne niż użytkownicy 
IMI, które mogą stosować IMI przy użyciu 
środków technicznych oraz zgodnie z 
uprzednio zdefiniowanym schematem 
postępowania przewidzianym do tego celu;

i) „podmioty zewnętrzne” oznaczają osoby 
fizyczne lub prawne inne niż użytkownicy
IMI, które mogą wchodzić w interakcję z
IMI przy użyciu środków technicznych 
oraz zgodnie z uprzednio zdefiniowanym 
schematem postępowania przewidzianym 
do tego celu;

Or. en

Poprawka 65
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) „formalne zamknięcie” oznacza 
zamknięcie sprawy po zrealizowaniu jej 
zasadniczego celu; zamknięcie takie 
wymaga aktywnego udziału użytkownika 
IMI oraz zgody tego użytkownika na 
zamknięcie sprawy przez innego 
użytkownika IMI.

Or. en

Poprawka 66
Heide Rühle
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, we współpracy 
z Komisją, wyznaczają koordynatorów IMI 
i właściwe organy oraz obszary rynku 
wewnętrznego, dla których te organy i ci 
koordynatorzy są właściwi.

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
koordynatorów IMI i właściwe organy oraz 
obszary rynku wewnętrznego, dla których 
te organy i ci koordynatorzy są właściwi.
Komisja może pełnić przy tym funkcję 
doradczą.

Or. de

Poprawka 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie, we współpracy 
z Komisją, wyznaczają koordynatorów IMI 
i właściwe organy oraz obszary rynku 
wewnętrznego, dla których te organy i ci 
koordynatorzy są właściwi.

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
koordynatorów IMI i właściwe organy oraz 
obszary rynku wewnętrznego, dla których 
te organy i ci koordynatorzy są właściwi.
Komisja może pełnić przy tym funkcję 
doradczą.

Or. de

Uzasadnienie

Słowa „we współpracy z Komisją” powinny zostać skreślone. Współpraca z Komisją 
stanowiłaby naruszenie autonomii administracyjnej państw członkowskich. Prawo do 
wyznaczania powinno pozostać zadaniem administracji państw członkowskich, gdyż to one 
najlepiej znają krajowe, regionalne i lokalne struktury administracyjne. Komisja powinna tu 
otrzymać najwyżej funkcję doradczą.

Poprawka 68
Kyriacos Triantaphyllides
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Zakazuje się wykorzystywania danych 
osobowych przetwarzanych za 
pośrednictwem IMI w określonym celu w 
sposób niezgodny z tym pierwotnym 
celem, chyba że takie wykorzystanie jest 
wyraźnie dopuszczone przepisami prawa.

5. Zakazuje się wykorzystywania danych 
osobowych przetwarzanych za 
pośrednictwem IMI w określonym celu w 
sposób niezgodny z tym pierwotnym 
celem, chyba że takie wykorzystanie jest 
wyraźnie dopuszczone w prawodawstwie
państwa członkowskiego.

Or. el

Poprawka 69
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z 
IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii.

7. Podmioty zewnętrzne mogą wchodzić w 
interakcję z IMI przy użyciu środków 
technicznych udostępnionych w tym celu, 
w sytuacji gdy jest to konieczne w celu 
usprawnienia współpracy między 
właściwymi organami w państwach 
członkowskich lub w celu wykonania 
przysługujących tym podmiotom praw jako 
osobom, których dane dotyczą, lub w 
innych przypadkach przewidzianych w 
akcie Unii. Podmioty zewnętrzne mają 
dostęp tylko do publicznego interfejsu i 
ich własnych danych osobowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z 
IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii.

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z 
IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii. Podmioty 
zewnętrzne mają dostęp tylko do interfejsu 
publicznego, który technicznie jest 
oddzielony od aplikacji IMI i nie 
zapewnia dostępu do wymiany danych 
osobowych między właściwymi organami.

Or. en

Poprawka 71
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z 
IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii.

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać z 
IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii. Korzystanie 
z IMI przez podmioty zewnętrzne nie może 
skutkować udostępnieniem danych 
osobowych obywateli.

Or. en
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Poprawka 72
Othmar Karas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać 
z IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii.

7. Podmioty zewnętrzne mogą korzystać 
z IMI przy użyciu środków technicznych 
udostępnionych w tym celu, w sytuacji gdy 
jest to konieczne w celu usprawnienia 
współpracy między właściwymi organami 
w państwach członkowskich lub w celu 
wykonania przysługujących tym 
podmiotom praw jako osobom, których 
dane dotyczą, lub w innych przypadkach 
przewidzianych w akcie Unii. Dostęp 
podmiotów zewnętrznych do SOLVIT-u 
zostaje w pełni zachowany.

Or. de

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uczestnicy IMI zapewniają stosowanie 
się przez użytkowników IMI 
wykonujących pracę pod ich kontrolą do 
prośby innych uczestników IMI o poufne 
traktowanie informacji przesyłanych za 
pośrednictwem IMI.

2. Uczestnicy IMI zapewniają
przestrzeganie przez użytkowników IMI 
wykonujących pracę pod ich kontrolą
próśb innych uczestników IMI o poufne 
traktowanie informacji przesyłanych za 
pośrednictwem IMI.

Or. en

Poprawka 74
Morten Løkkegaard
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są 
blokowane najpóźniej osiemnaście 
miesięcy od daty formalnego zakończenia 
stosowania procedury współpracy 
administracyjnej, chyba że właściwy organ
indywidualnie w każdym przypadku
wyraźnie zażąda zablokowania danych we 
wcześniejszym terminie.

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są 
blokowane najpóźniej osiemnaście 
miesięcy od daty formalnego zakończenia 
stosowania procedury współpracy 
administracyjnej, chyba że indywidualnie 
w każdym przypadku zablokowania 
danych we wcześniejszym terminie
wymaga odpowiedni akt dotyczący rynku 
wewnętrznego lub wyraźnie zażąda 
właściwy rgan.

Or. en

Poprawka 75
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są 
blokowane najpóźniej osiemnaście 
miesięcy od daty formalnego zakończenia 
stosowania procedury współpracy 
administracyjnej, chyba że właściwy organ 
indywidualnie w każdym przypadku 
wyraźnie zażąda zablokowania danych we 
wcześniejszym terminie.

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są 
automatycznie usuwane najpóźniej 
osiemnaście miesięcy od daty formalnego 
zakończenia stosowania procedury 
współpracy administracyjnej, chyba że 
właściwy organ, indywidualnie w każdym 
przypadku, wyraźnie zażąda zablokowania 
lub usunięcia danych we wcześniejszym 
terminie, podając uzasadnienie tego 
żądania.

Or. el

Poprawka 76
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są 
blokowane najpóźniej osiemnaście 
miesięcy od daty formalnego zakończenia 
stosowania procedury współpracy 
administracyjnej, chyba że właściwy organ
indywidualnie w każdym przypadku
wyraźnie zażąda zablokowania danych we 
wcześniejszym terminie.

1. Dane osobowe przetwarzane w IMI są 
blokowane w systemie po okresie nie 
dłuższym niż osiemnaście miesięcy od daty 
formalnego zakończenia stosowania 
procedury współpracy administracyjnej,
który to okres wyznacza się indywidualnie 
w każdym przypadku na wniosek 
właściwego organu lub na podstawie 
właściwego aktu Unii.

Or. en

Poprawka 77
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli na podstawie procedury 
współpracy administracyjnej w IMI 
ustanowiono repozytorium informacji do 
późniejszego wykorzystania przez 
uczestników IMI, dane osobowe zawarte w 
takim repozytorium mogą być 
przetwarzane przez cały okres, przez który 
potrzebne są do tego celu, za zgodą osoby, 
której dane dotyczą, lub gdy jest to 
konieczne, aby zastosować się do 
przepisów aktu Unii.

2. Jeżeli na podstawie procedury 
współpracy administracyjnej w IMI 
ustanowiono repozytorium informacji do 
późniejszego wykorzystania przez 
uczestników IMI, dane osobowe zawarte w 
takim repozytorium mogą być 
przetwarzane przez cały okres, przez który 
potrzebne są do tego celu, za zgodą osoby, 
której dane dotyczą, lub gdy jest to 
konieczne, aby zastosować się do 
przepisów aktu Unii. Przechowywanie 
danych osobowych zawartych w 
repozytorium jest zgodne z przepisami o 
ochronie danych, zawartymi w prawie 
Unii, w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. e) 
dyrektywy 95/46/WE oraz z art. 4 ust. 1 
lit. e) rozporządzenia 45/2001.

Or. en
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Poprawka 78
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli sprawa pozostawała nieaktywna 
przez sześć miesięcy lub nie została 
formalnie zamknięta po sześciu 
miesiącach, użytkownicy i uczestnicy IMI 
otrzymują automatyczne zawiadomienie, 
że sprawa jest nieaktywna. Jeżeli sprawa 
pozostaje nieaktywna lub właściwy organ 
nie zasygnalizuje odmiennej okoliczności 
w terminie trzydziestu dni, blokuje się 
dane dotyczące tej sprawy.

Or. en

Poprawka 79
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy osoba fizyczna
przestaje być użytkownikiem IMI, 
dotyczące jej dane osobowe podlegają 
zablokowaniu przy użyciu środków 
technicznych na okres pięciu lat. Dane te 
podlegają przetwarzaniu wyłącznie do 
celów udostępnienia dowodu 
potwierdzającego przeprowadzenie 
wymiany informacji za pomocą IMI, przy 
czym powyższe zastrzeżenie nie dotyczy 
ich przechowywania, oraz podlegają 
usunięciu z końcem tego pięcioletniego 
okresu.

3. W przypadku gdy osoba fizyczna 
przestaje być użytkownikiem IMI, 
dotyczące jej dane osobowe podlegają 
zablokowaniu przy użyciu środków 
technicznych na okres do pięciu lat, jeżeli 
właściwy organ wyraźnie zażąda 
zablokowania tych danych, podając 
uzasadnienie tego żądania. Dane te 
podlegają przetwarzaniu wyłącznie do 
celów udostępnienia dowodu 
potwierdzającego przeprowadzenie 
wymiany informacji za pomocą IMI, przy 
czym powyższe zastrzeżenie nie dotyczy 
ich przechowywania, oraz podlegają 
usunięciu z końcem tego pięcioletniego 
okresu.
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Or. el

Poprawka 80
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przetwarzanie za pośrednictwem IMI 
szczególnych kategorii danych, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE 
i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
45/2001, dopuszczalne jest wyłącznie na
szczególnych warunkach określonych w 
art. 8 ust. 2 tej dyrektywy i art. 10 ust. 2 
tego rozporządzenia oraz przy 
zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń 
stanowiących gwarancję praw osób, 
których dane osobowe są przetwarzane.

1. Przetwarzanie za pośrednictwem IMI 
szczególnych kategorii danych, o których 
mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 95/46/WE 
i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) 
45/2001, dopuszczalne jest wyłącznie na
podstawie szczególnego przepisu lub za 
zgodą osoby, której dane dotyczą, oraz 
przy zapewnieniu odpowiednich 
zabezpieczeń stanowiących gwarancję 
praw osób, których dane osobowe są 
przetwarzane.

Or. en

Poprawka 81
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W razie dodania do zbioru osoby, 
której dane dotyczą, danych wrażliwych, o 
których mowa w ust. 1, osobę, której dane 
dotyczą, powiadamia właściwy organ 
państwa członkowskiego, które podaje te 
dane. W zawiadomieniu tym podaje się 
również dostępne środki odwoławcze oraz 
szczegółowe dane kontaktowe w tym 
względzie.
Jeżeli takie wrażliwe dane okażą się 
nieprawidłowe, niedokładne lub 
nieistotne, te wrażliwe dane usuwa się w 
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terminie trzydziestu dni od podjęcia 
decyzji lub zawiadomienia przez właściwy 
organ, w zależności od tego, który okres 
jest krótszy.

Or. en

Poprawka 82
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przetwarzanie danych osobowych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
musi przebiegać zgodnie z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa danych 
przyjętymi przez Komisję na podstawie art. 
22 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

1. Komisja dopilnowuje, by przetwarzanie 
danych osobowych w IMI było zgodne z 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 
danych przyjętymi przez Komisję na 
podstawie art. 22 rozporządzenia (WE) nr 
45/2001.

Or. en

Poprawka 83
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy IMI zapewniają 
informowanie osób, których dane dotyczą, 
o przetwarzaniu ich danych w IMI oraz o 
możliwości zapoznania się z informacją o 
polityce prywatności, w której wyjaśniono 
przysługujące im prawa oraz sposób ich 
wykonania, zgodnie z art. 10 lub 11 
dyrektywy 1995/46/WE oraz przepisami 
krajowymi zgodnymi z tą dyrektywą.

1. Uczestnicy IMI zapewniają 
informowanie osób, których dane dotyczą, 
o przetwarzaniu ich danych w IMI oraz o 
możliwości zapoznania się z informacją o 
polityce prywatności, w której wyjaśniono 
przysługujące im prawa oraz sposób ich 
wykonania, wraz z informacją o osobach 
do kontaktu w trakcie przechowywania 
ich danych w IMI i odpowiednimi 
szczegółowymi danymi kontaktowymi,
zgodnie z art. 10 lub 11 dyrektywy 
1995/46/WE oraz przepisami krajowymi 
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zgodnymi z tą dyrektywą.

Or. en

Poprawka 84
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy IMI zapewniają 
informowanie osób, których dane dotyczą, 
o przetwarzaniu ich danych w IMI oraz o 
możliwości zapoznania się z informacją o 
polityce prywatności, w której wyjaśniono 
przysługujące im prawa oraz sposób ich 
wykonania, zgodnie z art. 10 lub 11 
dyrektywy 1995/46/WE oraz przepisami 
krajowymi zgodnymi z tą dyrektywą.

1. Uczestnicy IMI zapewniają 
informowanie w terminie 30 dni osób,
których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich 
danych w IMI oraz o możliwości 
zapoznania się z informacją o polityce 
prywatności, w której wyjaśniono 
przysługujące im prawa oraz sposób ich 
wykonania, zgodnie z art. 10 lub 11 
dyrektywy 1995/46/WE oraz przepisami 
krajowymi zgodnymi z tą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie priorytetowe ma zobowiązanie się przez uczestników IMI do niezwłocznego 
powiadamiania osób, których dane dotyczą, niezależnie od odmiennej transpozycji w 
państwach członkowskich art. 10 lub 11 dyrektywy 1995/46/WE.

Poprawka 85
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dane przekazane do IMI przez osobę, 
której dane dotyczą, wykorzystuje się 
wyłącznie do celów, dla których dane te 
podano. Zgody osoby, której dane dotyczą, 
wymaga się również do objęcia 
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korzystaniem z nich nowych dziedzin lub 
schematów postępowania.

Or. en

Poprawka 86
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rodzaje procedur współpracy 
administracyjnej, wszystkie funkcje IMI i 
kategorie danych, które można 
przetwarzać w IMI.

Or. en

Poprawka 87
Morten Løkkegaard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobie, 
której dane dotyczą, możliwość 
skutecznego wykonywania prawa do 
dostępu do danych, które jej dotyczą, oraz 
prawa do sprostowania niedokładnych lub 
niekompletnych danych oraz usunięcia 
danych przetwarzanych niezgodnie z 
prawem, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Sprostowania i usunięcia 
danych dokonuje w terminie 60 dni 
odpowiedzialny uczestnik IMI.

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobie, 
której dane dotyczą, możliwość 
skutecznego wykonywania prawa do 
dostępu do danych w IMI, które jej 
dotyczą, oraz prawa do sprostowania 
niedokładnych lub niekompletnych danych 
oraz usunięcia danych przetwarzanych 
niezgodnie z prawem, zgodnie z 
przepisami prawa krajowego.
Sprostowania i usunięcia danych dokonuje
niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni
po wpłynięciu wniosku osoby, której dane 
dotyczą, odpowiedzialny uczestnik IMI.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobie, 
której dane dotyczą, możliwość 
skutecznego wykonywania prawa do 
dostępu do danych, które jej dotyczą, oraz 
prawa do sprostowania niedokładnych lub 
niekompletnych danych oraz usunięcia 
danych przetwarzanych niezgodnie z 
prawem, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Sprostowania i usunięcia
danych dokonuje w terminie 60 dni 
odpowiedzialny uczestnik IMI.

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobie, 
której dane dotyczą, możliwość 
skutecznego wykonywania prawa do 
dostępu do danych, które jej dotyczą, oraz 
prawa do sprostowania niedokładnych lub 
niekompletnych danych oraz usunięcia 
danych przetwarzanych niezgodnie z 
prawem, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Sprostowania i usunięcia 
danych dokonuje niezwłocznie i nie 
później niż w terminie 30 dni 
odpowiedzialny uczestnik IMI.

Or. en

Poprawka 89
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobie, 
której dane dotyczą, możliwość 
skutecznego wykonywania prawa do 
dostępu do danych, które jej dotyczą, oraz 
prawa do sprostowania niedokładnych lub 
niekompletnych danych oraz usunięcia 
danych przetwarzanych niezgodnie z 
prawem, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Sprostowania i usunięcia 
danych dokonuje w terminie 60 dni 
odpowiedzialny uczestnik IMI.

1. Uczestnicy IMI zapewniają osobie, 
której dane dotyczą, możliwość 
skutecznego wykonywania prawa do 
dostępu do danych, które jej dotyczą, oraz 
prawa do sprostowania niedokładnych lub 
niekompletnych danych oraz usunięcia 
danych przetwarzanych niezgodnie z 
prawem, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego. Sprostowania i usunięcia 
danych dokonuje niezwłocznie i nie 
później niż w terminie 30 dni 
odpowiedzialny uczestnik IMI.
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Poprawka 90
Kyriacos Triantaphyllides

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dane osobowe zablokowane zgodnie z 
art. 13 ust. 1 nie podlegają sprostowaniu 
lub usunięciu, chyba że można wyraźnie 
wykazać, że takie sprostowanie lub 
usunięcie jest konieczne w celu ochrony 
praw osoby, których dane dotyczą, oraz że 
nie obniża wartości tych danych jako 
dowodu na wymianę informacji za pomocą 
IMI.

2. Dane osobowe zablokowane zgodnie z 
art. 13 ust. 1 nie podlegają 
automatycznemu sprostowaniu ani
usunięciu, jeżeli właściwy organ wyraźnie 
zażąda nieusuwania, lecz zablokowania 
tych danych, podając uzasadnienie tego 
żądania, chyba że można wyraźnie 
wykazać, że takie sprostowanie lub 
usunięcie jest konieczne w celu ochrony 
praw osoby, których dane dotyczą, oraz że 
nie obniża wartości tych danych jako 
dowodu na wymianę informacji za pomocą 
IMI.

Or. el

Poprawka 91
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Mechanizmy kontrolne Komisji 
obejmują oceny prywatności danych, 
m.in. analizę zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, na podstawie których 
zostanie przyjęta polityka ochrony danych 
(w tym plan bezpieczeństwa), a także 
okresowe przeglądy i audyt.

Or. en
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Poprawka 92
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3 a. Zalecenie Komisji z dnia 7 grudnia 
2001 r. w sprawie zasad korzystania z 
SOLVIT-u - Systemu rozwiązywania 
problemów rynku wewnętrznego: rozdział 
I i II1

1 Dz.U. L 331 z 15.12.2001, s. 79.

Or. en


