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Alteração 41
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A aplicação de determinados atos da 
União que regem a livre circulação de 
bens, pessoas, serviços e capitais no 
mercado interno exige que os 
Estados-Membros cooperem e troquem 
informações entre si e com a Comissão. 
Dado que as modalidades práticas de 
implementação desse intercâmbio de 
informações não estão, muitas vezes, 
especificadas nesses atos, há que elaborar 
regras práticas adequadas.

(1) A aplicação de determinados atos da 
União que regem a livre circulação de 
bens, pessoas, serviços e capitais no 
mercado interno exige que os 
Estados-Membros reforcem a sua 
cooperação e troquem informações entre si 
e com a Comissão. Dado que as 
modalidades práticas de implementação 
desse intercâmbio de informações não 
estão, muitas vezes, especificadas nesses 
atos, há que elaborar regras práticas 
adequadas.

Or. el

Alteração 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Sistema de Informação do Mercado 
Interno (a seguir designado por «IMI») é 
uma aplicação de software acessível 
através da Internet, desenvolvida pela 
Comissão Europeia em cooperação com os 
Estados-Membros para prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação prática 
dos requisitos de intercâmbio de 
informações estabelecidos em atos da 
União, através de um mecanismo de 
comunicação centralizado para facilitar o 
intercâmbio transfronteiras de 
informações e a assistência mútua. Em 
especial, o IMI ajuda as autoridades 
competentes a identificarem as suas 

(2) O Sistema de Informação do Mercado 
Interno (a seguir designado por «IMI») é 
uma aplicação de software acessível 
através da Internet, desenvolvida pela 
Comissão Europeia em cooperação com os 
Estados-Membros para prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação prática 
dos requisitos de intercâmbio de 
informações estabelecidos em atos da 
União, através de um mecanismo de 
comunicação centralizado para facilitar o 
intercâmbio de informações e a assistência 
mútua. Em especial, o IMI ajuda as 
autoridades competentes a identificarem as 
suas homólogas noutro Estado-Membro, a 
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homólogas noutro Estado-Membro, a
gerirem o intercâmbio de informações, 
incluindo dados pessoais, com base em 
procedimentos simples e unificados e a 
superar as barreiras linguísticas com base 
em fluxos de trabalho previamente 
definidos e traduzidos.

gerirem o intercâmbio de informações, 
incluindo dados pessoais, com base em 
procedimentos simples e unificados e a 
superar as barreiras linguísticas com base 
em fluxos de trabalho previamente 
definidos e traduzidos.

Or. el

Alteração 43
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ao adotar este novo Regulamento, e 
com base nos resultados e nos sucessos da 
Decisão 2008/49/CE da Comissão, de 12 
de dezembro de 2007, relativa à proteção 
dos dados pessoais no âmbito do Sistema 
de Informação do Mercado Interno 
(IMI)1 e da  Recomendação da Comissão 
de 26 de março de 2009 relativa às 
orientações sobre a proteção de dados no 
Sistema de Informação do Mercado 
Interno (IMI)2 nas quais assenta 
atualmente o sistema IMI, há que definir 
e clarificar a cooperação administrativa 
entre Estados-Membros com o objetivo de 
melhorar o intercâmbio de informações 
no mercado interno. O funcionamento do 
sistema IMI deve ser analisado tendo em 
conta questões importantes e recentes que 
surgiram a nível da União e a nível 
mundial, nomeadamente as questões 
relacionadas com a legislação sobre 
proteção de dados, a privacidade e 
segurança na Internet e os direitos e 
liberdades fundamentais dos indivíduos.
_____________
1 JO L 13 de 16.1.2008, p. 18.
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2JO L 100 de 18.4.2009, p. 12.

Or. en

Alteração 44
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros e a Comissão 
devem assegurar que os respetivos 
participantes no IMI disponham dos 
recursos adequados, de forma a garantir, 
através do IMI, uma cooperação 
administrativa eficiente e que funcione 
bem.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Embora o IMI seja essencialmente 
uma ferramenta de comunicação destinada 
às autoridades públicas e que não está 
aberta ao público em geral, poderá ser 
necessário desenvolver meios técnicos para 
permitir que agentes externos, como 
cidadãos, empresas e organizações, 
interajam com as autoridades competentes 
para prestar informações e consultar dados, 
ou exerçam os seus direitos como pessoas 
em causa. Esses meios técnicos devem 
incluir garantias adequadas de proteção de 
dados.

(12) Embora o IMI seja essencialmente 
uma ferramenta de comunicação destinada 
às autoridades públicas e que não está 
aberta ao público em geral, poderá ser 
necessário desenvolver meios técnicos para 
permitir que agentes externos, como 
cidadãos, empresas e organizações, 
interajam com as autoridades competentes 
para prestar informações e consultar dados, 
ou exerçam os seus direitos como pessoas 
em causa. Esses meios técnicos devem 
incluir garantias adequadas de proteção de 
dados. A fim de garantir um elevado nível 
de segurança, qualquer interface pública 
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deste tipo deve ser desenvolvida de forma 
tecnicamente independente da aplicação 
IMI à qual apenas os utilizadores IMI 
devem ter acesso. 

Or. en

Alteração 46
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Embora o IMI seja essencialmente 
uma ferramenta de comunicação destinada 
às autoridades públicas e que não está 
aberta ao público em geral, poderá ser 
necessário desenvolver meios técnicos para 
permitir que agentes externos, como 
cidadãos, empresas e organizações, 
interajam com as autoridades competentes 
para prestar informações e consultar dados, 
ou exerçam os seus direitos como pessoas 
em causa. Esses meios técnicos devem 
incluir garantias adequadas de proteção de 
dados.

(12) Embora o IMI seja essencialmente 
uma ferramenta de comunicação destinada 
às autoridades públicas e que não está 
aberta ao público em geral, poderá ser 
necessário desenvolver meios técnicos para 
permitir que agentes externos, como 
cidadãos, empresas e organizações, 
interajam com as autoridades competentes 
para prestar informações e consultar dados, 
ou exerçam os seus direitos como pessoas 
em causa. Esses meios técnicos devem 
incluir garantias adequadas de proteção de 
dados. A interface pública, que permite a 
interação de participantes externos com 
as autoridades competentes ao nível do 
IMI, deve ser desenvolvida de forma 
completamente independente da aplicação 
IMI à qual apenas os utilizadores IMI 
devem ter acesso.

Or. en

Alteração 47
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve acompanhar e 
assegurar a aplicação das disposições do 
presente regulamento, incluindo as 
relativas à segurança dos dados.

(16) A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve acompanhar e 
assegurar a aplicação das disposições do 
presente regulamento, inter alia mantendo 
contactos com as autoridades nacionais 
de proteção de dados, incluindo as 
relativas à segurança dos dados.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A fim de reforçar a confiança no 
funcionamento do IMI, a Comissão deve 
realizar controlos técnicos e testes de 
esforço conforme a necessidade, como 
forma de aumentar a utilização do IMI na 
União.

Or. en

Alteração 49
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os homólogos de participantes no 
IMI, originários de países terceiros, 
devem poder ser incluídos no IMI, na 
condição de que tenha sido concluído um 
acordo internacional entre o país terceiro 
ou os países terceiros em causa, e tenha 
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sido demonstrado que o país terceiro ou 
países terceiros em causa proporcionam 
um nível satisfatório de proteção dos 
dados pessoais, incluindo o cumprimento 
dos requisitos da Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Alteração 50
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras de utilização do Sistema de 
Informação do Mercado Interno, a seguir 
designado por «IMI», no quadro da 
cooperação administrativa, incluindo o 
tratamento de dados pessoais, entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a Comissão.

O presente regulamento estabelece as 
regras de utilização do Sistema de 
Informação do Mercado Interno, a seguir 
designado por «IMI», no quadro da 
cooperação administrativa, incluindo o 
tratamento de dados pessoais, entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a Comissão. Deve ser 
assegurado que todos os dados e 
informações pessoais que circulam entre 
as diversas autoridades competentes 
sejam recolhidos, tratados e utilizados 
para fins estritamente legítimos, 
conformes às regras sobre proteção de 
dados. Além disso, devem ser firmemente 
estabelecidas todas as salvaguardas 
pertinentes contra os abusos do sistema.

Or. en

Alteração 51
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A utilização do IMI é obrigatória 
para efeitos da cooperação administrativa 
no âmbito do presente Regulamento.

Or. de

Alteração 52
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Conceptualização do IMI Alargamento do IMI

Or. en

Alteração 53
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode decidir que o IMI 
será utilizado para os atos indicados no 
anexo II do presente regulamento, tendo 
em conta a viabilidade técnica, a 
eficiência em termos de custos, a 
convivialidade e o impacto global no 
sistema. Nesses casos, serão atribuídos 
poderes à Comissão para incluir os ditos
atos no anexo I nos termos do 
procedimento previsto no artigo 23.º.

1. A Comissão pode efetuar 
projetos-piloto a fim de avaliar se o IMI 
seria uma ferramenta eficaz no que 
respeita à aplicação de disposições 
relativas à cooperação administrativa em
atos no âmbito do mercado interno ainda 
não indicados no Anexo.  A Comissão 
decide quais os atos no âmbito do 
mercado interno sujeitos a um projeto-
piloto, e sobre as modalidades do referido 
projeto.

1-A. Antes de alargar o IMI a novos 
domínios e/ou a atos relativos ao mercado 
interno ainda não indicados no Anexo, a 
Comissão procede a uma avaliação de 
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risco e a uma avaliação de impacto 
completas no que respeita à proteção de 
dados.
1-B. A Comissão apresenta uma avaliação 
dos resultados do projeto-piloto, 
avaliações de risco e avaliações de 
impacto ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, acompanhadas, se necessário, 
de propostas legislativas que alterem o 
Anexo e alarguem o IMI aos atos 
pertinentes relativos ao mercado interno.

Or. en

Justificação

O artigo 25.º-A (novo) refere-se a atos de execução.

Alteração 54
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode decidir que o IMI será
utilizado para os atos indicados no anexo 
II do presente regulamento, tendo em 
conta a viabilidade técnica, a eficiência 
em termos de custos, a convivialidade e o 
impacto global no sistema. Nesses casos, 
serão atribuídos poderes à Comissão para 
incluir os ditos atos no anexo I nos termos 
do procedimento previsto no artigo 23.º.

1. A Comissão pode propor uma alteração 
ao Anexo do presente Regulamento, se
decidir que o IMI deve ser utilizado em 
novos atos legislativos da União.

Or. en

Alteração 55
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de apresentar a proposta 
referida no n.º 1, a Comissão pode efetuar 
projetos-piloto a fim de avaliar se o IMI 
seria uma ferramenta eficaz no que 
respeita à aplicação de disposições 
relativas à cooperação administrativa em 
atos no âmbito do mercado interno ainda 
não indicados no Anexo. 

Or. en

Alteração 56
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Qualquer proposta da Comissão que 
altere o Anexo e alargue o IMI baseia-se 
numa avaliação de impacto. Esta deve 
referir:
(a) A capacidade técnica, tendo em conta, 
em particular, a possibilidade de reutilizar 
as funcionalidades existentes do sistema;
(b) A relação custo eficácia, incluindo os 
custos esperados relativos ao alojamento, 
manutenção e desenvolvimento exigidos;
(c) O impacto do alargamento do IMI em 
termos do cumprimento dos requisitos da 
proteção de dados;
(d) A definição do vasto âmbito de 
aplicação coberto pelo IMI, a fim de 
fornecer um serviço público e 
transfronteiriço mais eficiente;
(e) Especificações pormenorizadas dos 
desenvolvimentos informáticos 
necessários para cobrir o alargamento do 
âmbito de aplicação do IMI;
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(f) A necessidade real de proporcionar 
funcionalidades de tradução;
(g) A convivialidade para os utilizadores 
do IMI.

Or. en

Alteração 57
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A adoção do ato delegado pode ser 
antecedida de uma fase de ensaio 
(projeto-piloto) de duração limitada, 
envolvendo alguns ou todos os 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A adoção do ato delegado pode ser 
antecedida de uma fase de ensaio 
(projeto-piloto) de duração limitada, 
envolvendo alguns ou todos os 
Estados-Membros.

2. A Comissão pode efetuar
projetos-piloto, a fim de avaliar se o IMI 
seria útil à cooperação administrativa 
relacionada com atos relativos ao 
mercado interno ainda não indicados no 
Anexo I.

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

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A adoção do ato delegado pode ser 
antecedida de uma fase de ensaio 
(projeto-piloto) de duração limitada, 
envolvendo alguns ou todos os 
Estados-Membros.

2.  A Comissão pode efetuar fases de 
ensaio (projetos-piloto) de duração 
limitada, a fim de avaliar a possibilidade 
de alargar o IMI a outros atos relativos ao 
mercado interno ainda não indicados no 
Anexo. A Comissão apresenta os 
resultados dos projetos-piloto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, se 
necessário, acompanhados de propostas 
legislativas que alterem o Anexo de forma 
a alargar o IMI.

Or. en

Alteração 60
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão, após a conclusão de um 
projeto-piloto, apresenta uma avaliação 
do mesmo ao Parlamento Europeu. 

Or. en

Alteração 61
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)



PE483.668v02-00 14/29 AM\895601PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(a) «Sistema de Informação do Mercado 
Interno» («IMI»), a ferramenta eletrónica 
fornecida pela Comissão Europeia para 
facilitar a cooperação administrativa entre 
as administrações nacionais e a Comissão;

(a) «Sistema de Informação do Mercado 
Interno» («IMI»), a ferramenta eletrónica 
fornecida pela Comissão Europeia para 
facilitar a cooperação administrativa entre 
as autoridades competentes ou entre estas
e a Comissão;

Or. en

Alteração 62
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Sistema de Informação do Mercado 
Interno» («IMI»), a ferramenta eletrónica 
fornecida pela Comissão Europeia para 
facilitar a cooperação administrativa entre 
as administrações nacionais e a Comissão;

(a) «Sistema de Informação do Mercado 
Interno» («IMI»), a ferramenta eletrónica 
fornecida pela Comissão para facilitar o 
intercâmbio de informações necessário à
cooperação administrativa entre as 
administrações nacionais e a Comissão;

Or. en

Alteração 63
Rolandas Paksas

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) "Dados IMI", dados económicos e 
profissionais relacionados com o 
exercício de atividades económicas e 
profissionais no mercado interno e que 
são objeto de intercâmbio através do 
sistema IMI.
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Or. lt

Alteração 64
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Participantes externos», outras pessoas 
singulares ou coletivas para além dos 
utilizadores do IMI que podem utilizar o 
IMI através de meios técnicos e segundo 
um fluxo de trabalho específico 
previamente definido para o efeito;

(i) «Participantes externos», outras pessoas 
singulares ou coletivas para além dos 
utilizadores do IMI que podem interagir 
com o IMI através de meios técnicos e 
segundo um fluxo de trabalho específico 
previamente definido para o efeito;

Or. en

Alteração 65
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) "Encerramento formal", 
encerramento de um processo, uma vez 
cumprido o seu objetivo inicial. O referido 
encerramento exige a participação ativa 
de um utilizador do IMI e o acordo desse 
utilizador para que um processo seja 
encerrado por um utilizador do IMI.

Or. en

Alteração 66
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2



PE483.668v02-00 16/29 AM\895601PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, designarão os 
coordenadores do IMI e as autoridades 
competentes, bem como os domínios do 
mercado interno em que têm competência.

2. Os Estados-Membros designarão os 
coordenadores do IMI e as autoridades 
competentes, bem como os domínios do 
mercado interno em que têm competência.
A Comissão pode desempenhar um papel 
consultivo neste processo.

Or. de

Alteração 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros, em cooperação 
com a Comissão, designarão os 
coordenadores do IMI e as autoridades 
competentes, bem como os domínios do 
mercado interno em que têm competência.

2. Os Estados-Membros designarão os 
coordenadores do IMI e as autoridades 
competentes, bem como os domínios do 
mercado interno em que têm competência.
A Comissão pode desempenhar um papel 
consultivo neste processo.

Or. de

Justificação

A expressão "em cooperação com a Comissão" deve ser suprimida.   Essa cooperação 
atentaria contra a independência administrativa dos Estados-Membros. O direito de designar 
os órgãos competentes e de definir as respetivas atribuições deve ser da competência 
exclusiva das autoridades administrativas dos Estados-Membros, que são as que melhor 
conhecem as estruturas administrativas nacionais, regionais e locais.  A Comissão deve 
desempenhar um papel consultivo neste processo.

Alteração 68
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. É proibido utilizar dados pessoais 
tratados através do IMI para uma 
finalidade específica de forma 
incompatível com essa finalidade inicial, 
salvo se a lei previr explicitamente o 
contrário.

5. É proibido utilizar dados pessoais 
tratados através do IMI para uma 
finalidade específica de forma 
incompatível com essa finalidade inicial, 
salvo se a legislação dos 
Estados-Membros previr explicitamente o 
contrário.

Or. el

Alteração 69
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os participantes externos podem utilizar
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União.

7. Os participantes externos podem 
interagir com o IMI com os meios técnicos 
previstos para o efeito, sempre que isso 
seja necessário para facilitar a cooperação 
administrativa entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, ou 
para exercer os seus direitos enquanto 
pessoas em causa, ou noutros casos 
previstos por um ato da União. Os 
participantes externos têm acesso apenas 
a uma interface pública e aos seus 
próprios dados pessoais.

Or. en

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

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os participantes externos podem utilizar 
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União.

7. Os participantes externos podem utilizar 
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União. Os participantes externos apenas 
têm acesso a uma interface pública, 
tecnicamente independente da aplicação 
IMI e que não permita o acesso ao 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes.

Or. en

Alteração 71
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os participantes externos podem utilizar 
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União.

7. Os participantes externos podem utilizar 
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União. A utilização pelos participantes 
externos do IMI não pode permitir o 
acesso aos dados pessoais dos cidadãos.

Or. en

Alteração 72
Othmar Karas
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os participantes externos podem utilizar 
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União.

7. Os participantes externos podem utilizar 
o IMI com os meios técnicos previstos para 
o efeito, sempre que isso seja necessário 
para facilitar a cooperação administrativa 
entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros, ou para exercer os seus 
direitos enquanto pessoas em causa, ou 
noutros casos previstos por um ato da 
União. O acesso dos participantes
externos ao SOLVIT mantém-se na sua 
totalidade.

Or. de

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

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os participantes no IMI assegurarão que 
os pedidos de outros participantes para que 
as informações trocadas através do sistema 
recebam um tratamento confidencial são 
respeitados pelos utilizadores do IMI que 
trabalham sob a sua autoridade.

2. (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 74
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os dados pessoais tratados no âmbito do 
IMI serão bloqueados, o mais tardar, 
dezoito meses após o encerramento formal 
de um procedimento de cooperação 
administrativa, salvo se uma autoridade 
competente solicitar expressamente o seu 
bloqueio antes de terminar esse prazo, em 
casos específicos.

1. Os dados pessoais tratados no âmbito do 
IMI serão bloqueados, o mais tardar, 
dezoito meses após o encerramento formal 
de um procedimento de cooperação 
administrativa, salvo se uma autoridade 
competente ou o ato aplicável relativo ao 
mercado interno solicitar expressamente o 
seu bloqueio antes de terminar esse prazo, 
em casos específicos.

Or. en

Alteração 75
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados pessoais tratados no âmbito do 
IMI serão bloqueados, o mais tardar, 
dezoito meses após o encerramento formal 
de um procedimento de cooperação 
administrativa, salvo se uma autoridade 
competente solicitar expressamente o seu 
bloqueio antes de terminar esse prazo, em 
casos específicos.

1. Os dados pessoais tratados no âmbito do 
IMI serão automaticamente apagados, o 
mais tardar, dezoito meses após o 
encerramento formal de um procedimento 
de cooperação administrativa, salvo se uma
autoridade competente solicitar 
expressamente e fundamentar o seu 
bloqueio ou apagamento antes de terminar 
esse prazo, em casos específicos.

Or. el

Alteração 76
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os dados pessoais tratados no âmbito do 
IMI serão bloqueados, o mais tardar,
dezoito meses após o encerramento formal 
de um procedimento de cooperação 
administrativa, salvo se uma autoridade 
competente solicitar expressamente o seu 
bloqueio antes de terminar esse prazo, em 
casos específicos.

1. Os dados pessoais tratados no âmbito do 
IMI serão bloqueados no sistema após um 
período não superior a dezoito meses após 
o encerramento formal de um 
procedimento de cooperação administrativa 
e determinado a pedido de uma autoridade 
competente em casos específicos, ou com 
base no ato da União aplicável.

Or. en

Alteração 77
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um procedimento de cooperação 
administrativa no âmbito do sistema crie 
um repositório de informações para 
consulta futura pelos participantes no IMI, 
os dados pessoais incluídos nesse 
repositório podem ser tratados enquanto for 
necessário para essa finalidade, quer com o 
consentimento da pessoa em causa quer se 
for necessário para dar cumprimento a um 
ato da União.

2. Caso um procedimento de cooperação 
administrativa no âmbito do sistema crie 
um repositório de informações para 
consulta futura pelos participantes no IMI, 
os dados pessoais incluídos nesse 
repositório podem ser tratados enquanto for 
necessário para essa finalidade, quer com o 
consentimento da pessoa em causa quer se 
for necessário para dar cumprimento a um 
ato da União. A conservação dos dados 
pessoais incluídos no repositório respeita 
as disposições relativas à proteção de 
dados definidas na legislação da União, 
nomeadamente o n.º1, alínea a), do artigo 
6.º da Diretiva 95/46/CE e o n.º1, alínea 
e), do artigo 4.º do Regulamento 45/2001.

Or. en

Alteração 78
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Quando um processo estiver inativo 
durante seis meses ou não tiver sido 
formalmente encerrado após seis meses, 
os utilizadores e os participantes do IMI 
recebem uma notificação automática de 
que o processo tem estado inativo. Se este 
permanecer inativo ou se a autoridade 
competente não se manifestar em 
contrário no prazo de trinta dias, os dados 
relativos ao processo são bloqueados.

Or. en

Alteração 79
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando uma pessoa singular deixar de 
ser utilizadora do IMI, os dados pessoais a 
ela referentes serão bloqueados por meios 
técnicos durante um período de cinco anos. 
À exceção da sua conservação, esses dados 
só serão tratados para efeitos de prova da 
existência de um intercâmbio de 
informações através do IMI e apagados no 
fim do dito período de cinco anos.

3. Quando uma pessoa singular deixar de 
ser utilizadora do IMI, os dados pessoais a 
ela referentes serão bloqueados por meios 
técnicos durante um período até cinco anos 
se uma autoridade competente solicitar 
expressamente e fundamentar o bloqueio 
dos dados. À exceção da sua conservação, 
esses dados só serão tratados para efeitos 
de prova da existência de um intercâmbio 
de informações através do IMI e apagados 
no fim do dito período de cinco anos.

Or. el

Alteração 80
Heide Rühle
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O tratamento através do IMI das 
categorias específicas de dados referidas no 
artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE e no 
artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 só deverá ser permitido com 
base num dos fundamentos específicos 
mencionados no artigo 8.º, n.º 2, da 
Diretiva e no artigo 10.º, n.º 2, do 
regulamento e com as garantias adequadas 
para assegurar o respeito das pessoas cujos 
dados são tratados.

1. O tratamento através do IMI das 
categorias específicas de dados referidas no 
artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE e no 
artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 só deverá ser permitido com 
base numa disposição jurídica específica 
ou com o consentimento da pessoa em 
causa e com as garantias adequadas para 
assegurar o respeito das pessoas cujos 
dados são tratados.

Or. en

Alteração 81
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando os dados sensíveis a que se 
refere o n.º 1 forem acrescentados ao 
processo da pessoa em causa, esta é 
informada pela autoridade competente do 
Estado-Membro que fornece os dados em 
questão. Esta informação inclui também 
referência a eventuais meios de recurso e 
os contactos da pessoa a contactar a este 
respeito.
No caso de se provar que os dados 
sensíveis são errados, imprecisos ou sem 
pertinência acrescida, os dados em 
questão são apagados no prazo de trinta 
dias a contar da decisão ou da notificação 
da autoridade competente, recaindo a 
escolha sobre o período mais curto.

Or. en
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Alteração 82
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O tratamento de dados pessoais nos 
termos do presente regulamento deverá 
cumprir as regras em matéria de segurança 
dos dados adotadas pela Comissão para dar 
cumprimento ao disposto no artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

1. A Comissão assegura que os dados 
pessoais tratados no âmbito do IMI 
cumprem as regras em matéria de 
segurança dos dados adotadas pela 
Comissão para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 22.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001.

Or. en

Alteração 83
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes no IMI assegurarão que 
as pessoas em causa são informadas sobre 
o tratamento dos seus dados pessoais no 
âmbito do IMI e que têm acesso a uma 
advertência sobre a proteção da vida 
privada que explique os seus direitos e a 
forma de os exercerem, nos termos dos 
artigos 10.º ou 11.º da Diretiva 1995/46/CE 
e da legislação nacional conforme com 
essa diretiva.

1. Os participantes no IMI em contacto 
com as pessoas em causa assegurarão que 
estas são informadas sobre o tratamento 
dos seus dados pessoais no âmbito do IMI 
e que têm acesso a uma advertência sobre a 
proteção da vida privada que explique os 
seus direitos e a forma de os exercerem, 
incluindo informações sobre quem 
contactar ao longo do período de vigência 
dos seus dados no IMI e sobre os 
contactos pertinentes, nos termos dos 
artigos 10.º ou 11.º da Diretiva 1995/46/CE 
e da legislação nacional conforme com 
essa diretiva.

Or. en
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Alteração 84
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes no IMI assegurarão que 
as pessoas em causa são informadas sobre 
o tratamento dos seus dados pessoais no 
âmbito do IMI e que têm acesso a uma 
advertência sobre a proteção da vida 
privada que explique os seus direitos e a 
forma de os exercerem, nos termos dos 
artigos 10.º ou 11.º da Diretiva 1995/46/CE 
e da legislação nacional conforme com 
essa diretiva.

1. Os participantes no IMI assegurarão que 
as pessoas em causa são informadas, no 
prazo de 30 dias, sobre o tratamento dos 
seus dados pessoais no âmbito do IMI e 
que têm acesso a uma advertência sobre a 
proteção da vida privada que explique os 
seus direitos e a forma de os exercerem, 
nos termos dos artigos 10.º ou 11.º da 
Diretiva 1995/46/CE e da legislação 
nacional conforme com essa diretiva.

Or. en

Justificação

Deve ser prioritário o compromisso dos participantes no IMI em informar as pessoas em 
causa, tão depressa quanto possível, apesar da diferente aplicação dos artigos 10.º ou 11.º da 
Diretiva 1995/46/CE nos Estados-Membros. 

Alteração 85
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dados apresentados pela pessoa 
em causa ao IMI apenas são utilizados 
para os fins para os quais foram 
apresentados. O consentimento da pessoa 
em causa é também exigido para o 
alargamento da utilização dos referidos 
dados a domínios ou a fluxos de trabalho 
novos.

Or. en
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Alteração 86
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) os tipos de procedimentos de
cooperação administrativa, todas as 
funcionalidades do IMI e as categorias de 
dados que possam ser tratadas no âmbito 
do IMI.

Or. en

Alteração 87
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes no IMI devem assegurar 
que a pessoa em causa possa exercer 
efetivamente o direito de acesso aos dados 
que lhe digam respeito e o direito à 
retificação dos dados inexatos ou 
incompletos e ao apagamento dos dados 
tratados ilegalmente, em conformidade 
com a legislação nacional. A retificação ou 
o apagamento são efetuados, no prazo de 
60 dias, pelo participante no IMI 
responsável.

1. Os participantes no IMI devem assegurar 
que a pessoa em causa possa exercer 
efetivamente o direito de acesso aos dados 
no IMI que lhe digam respeito e o direito à 
retificação dos dados inexatos ou 
incompletos e ao apagamento dos dados 
tratados ilegalmente, em conformidade 
com a legislação nacional. A retificação ou 
o apagamento são efetuados o mais 
depressa possível mas o mais tardar no 
prazo de 30 dias após ter sido recebido o 
pedido da pessoa em causa, pelo 
participante no IMI responsável.

Or. en

Alteração 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre
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Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes no IMI devem assegurar 
que a pessoa em causa possa exercer 
efetivamente o direito de acesso aos dados 
que lhe digam respeito e o direito à 
retificação dos dados inexatos ou 
incompletos e ao apagamento dos dados 
tratados ilegalmente, em conformidade 
com a legislação nacional. A retificação ou 
o apagamento são efetuados, no prazo de 
60 dias, pelo participante no IMI 
responsável.

1. Os participantes no IMI devem assegurar 
que a pessoa em causa possa exercer 
efetivamente o direito de acesso aos dados 
que lhe digam respeito e o direito à 
retificação dos dados inexatos ou 
incompletos e ao apagamento dos dados 
tratados ilegalmente, em conformidade 
com a legislação nacional. A retificação ou 
o apagamento são efetuados o mais 
depressa possível e o mais tardar no prazo 
de 30 dias, pelo participante no IMI 
responsável.

Or. en

Alteração 89
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os participantes no IMI devem assegurar 
que a pessoa em causa possa exercer 
efetivamente o direito de acesso aos dados 
que lhe digam respeito e o direito à 
retificação dos dados inexatos ou 
incompletos e ao apagamento dos dados 
tratados ilegalmente, em conformidade 
com a legislação nacional. A retificação ou 
o apagamento são efetuados, no prazo de
60 dias, pelo participante no IMI 
responsável.

1. Os participantes no IMI devem assegurar 
que a pessoa em causa possa exercer 
efetivamente o direito de acesso aos dados 
que lhe digam respeito e o direito à 
retificação dos dados inexatos ou 
incompletos e ao apagamento dos dados 
tratados ilegalmente, em conformidade 
com a legislação nacional. A retificação ou 
o apagamento são efetuados o mais 
depressa possível e o mais tardar no prazo 
de 30 dias, pelo participante no IMI 
responsável.

Or. en
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Alteração 90
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os dados pessoais bloqueados nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, só serão 
retificados ou apagados se for possível 
demonstrar claramente que essa retificação 
ou esse apagamento são necessários para 
proteger os direitos da pessoa em causa e 
não comprometem o seu valor probatório 
da existência de um intercâmbio de 
informações através do IMI.

2. Os dados pessoais bloqueados nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, só serão 
retificados ou apagados se uma autoridade 
competente solicitar expressamente e 
fundamentar o bloqueio e não o 
apagamento dos dados e se for possível 
demonstrar claramente que essa retificação 
ou esse apagamento são necessários para 
proteger os direitos da pessoa em causa e 
não comprometem o seu valor probatório 
da existência de um intercâmbio de 
informações através do IMI.

Or. el

Alteração 91
Heide Rühle

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os mecanismos internos de controlo 
da Comissão abrangem avaliações sobre a 
privacidade dos dados, incluindo uma 
análise de riscos de segurança, com base 
nas quais será adotada uma política de 
proteção de dados (incluindo um plano de 
segurança), bem como revisões e 
auditorias periódicas.

Or. en

Alteração 92
Heide Rühle



AM\895601PT.doc 29/29 PE483.668v02-00

PT

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Recomendação da Comissão, de 7 de 
dezembro de 2001, relativa aos princípios 
de utilização de «SOLVIT» — a rede de 
resolução de problemas no mercado 
interno: Capítulos I e II1

1 JO L 331 de 15.12.2001, p.79.

Or. en


