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Ändringsförslag 41
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För tillämpningen av vissa unionsakter 
som styr den fria rörligheten för varor, 
personer, tjänster och kapital på den inre 
marknaden krävs att medlemsstaterna 
samarbetar och utbyter information med 
varandra och med kommissionen. De 
praktiska metoderna för att genomföra 
detta informationsutbyte är ofta inte 
definierade i dessa akter, och därför måste 
lämpliga praktiska arrangemang läggas 
upp.

(1) För tillämpningen av vissa unionsakter 
som styr den fria rörligheten för varor, 
personer, tjänster och kapital på den inre 
marknaden krävs att medlemsstaterna 
samarbetar på ett effektivare sätt och 
utbyter information med varandra och med 
kommissionen. De praktiska metoderna för 
att genomföra detta informationsutbyte är 
ofta inte definierade i dessa akter, och 
därför måste lämpliga praktiska 
arrangemang läggas upp.

Or. el

Ändringsförslag 42
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Informationssystemet för den inre 
marknaden (nedan kallat IMI) är en 
programvarutillämpning som nås via 
internet och som har utvecklats av 
Europeiska kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna, i syfte att bistå 
medlemsstaterna vid den praktiska 
tillämpningen av de krav på 
informationsutbyte som fastställs i 
unionsakter, genom att tillhandahålla en 
centraliserad kommunikationsmekanism 
för gränsöverskridande informationsutbyte 
och ömsesidigt bistånd. IMI hjälper särskilt 
de behöriga myndigheterna att identifiera 

(2) Informationssystemet för den inre 
marknaden (nedan kallat IMI) är en 
programvarutillämpning som nås via 
internet och som har utvecklats av 
Europeiska kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna, i syfte att bistå 
medlemsstaterna vid den praktiska 
tillämpningen av de krav på 
informationsutbyte som fastställs i 
unionsakter, genom att tillhandahålla en 
centraliserad kommunikationsmekanism 
för informationsutbyte och ömsesidigt 
bistånd. IMI hjälper särskilt de behöriga 
myndigheterna att identifiera motsvarande 
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motsvarande myndigheter i andra 
medlemsstater, hantera 
informationsutbytet, inklusive 
personuppgifter, med hjälp av enkla och 
enhetliga förfaranden och undanröja 
språkbarriärer med hjälp av 
förhandsdefinierade och färdigöversatta 
arbetsflöden.

myndigheter i andra medlemsstater, 
hantera informationsutbytet, inklusive 
personuppgifter, med hjälp av enkla och 
enhetliga förfaranden och undanröja 
språkbarriärer med hjälp av 
förhandsdefinierade och färdigöversatta 
arbetsflöden.

Or. el

Ändringsförslag 43
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Genom antagandet av denna nya 
förordning, som bygger vidare på de 
resultat och framgångar som gjorts med 
kommissionens beslut 2008/49/EG av den 
12 december 2007 om genomförandet av 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) med avseende på 
skyddet av personuppgifter 1 och 
kommissionens rekommendation av den 
26 mars 2009 om riktlinjer för skyddet av 
personuppgifter i informationssystemet 
för den inre marknaden (IMI)2, på vilkas 
grundval IMI-systemet för närvarande 
fungerar, bör det administrativa 
samarbetet mellan medlemsstaterna 
definieras och klargöras ytterligare i syfte 
att förbättra informationsutbytet inom den 
inre marknaden. IMI-systemets funktion 
bör analyseras mot bakgrund av de 
uppenbara problem som uppstått på 
senare tid på såväl EU-nivå som global 
nivå med anknytning till 
uppgiftsskyddslagstiftning, integritet och 
säkerhet på internet och enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter.
__________
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1 EUT L 13, 16.1.2008, s. 18.
2 EUT L 100, 18.4.2009, s. 12.

Or. en

Ändringsförslag 44
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör se till att deras IMI-aktörer har 
tillräckliga resurser för att bedriva ett 
effektivt och välfungerande administrativt 
samarbete genom IMI.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) IMI är till sitt väsen ett 
kommunikationsverktyg för de offentliga 
myndigheterna och systemet är inte öppet 
för allmänheten, men det kan bli aktuellt 
att utveckla tekniska medel för att tillåta att 
externa aktörer såsom medborgare, företag 
och organisationer håller kontakt med de 
behöriga myndigheterna i syfte att lämna 
information och ta emot uppgifter eller för 
att utöva sina rättigheter i egenskap av 
registrerade. Dessa tekniska medel bör 
omfatta lämpliga åtgärder för att skydda 
uppgifterna.

(12) IMI är till sitt väsen ett 
kommunikationsverktyg för de offentliga 
myndigheterna och systemet är inte öppet 
för allmänheten, men det kan bli aktuellt 
att utveckla tekniska medel för att tillåta att 
externa aktörer såsom medborgare, företag 
och organisationer håller kontakt med de 
behöriga myndigheterna i syfte att lämna 
information och ta emot uppgifter eller för 
att utöva sina rättigheter i egenskap av 
registrerade. Dessa tekniska medel bör 
omfatta lämpliga åtgärder för att skydda 
uppgifterna. För att säkerställa en hög 
säkerhetsnivå bör ett sådant offentligt 
gränssnitt utvecklas tekniskt separat från 
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IMI-applikationen, som bara 
IMI-användare bör ha tillträde till.

Or. en

Ändringsförslag 46
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) IMI är till sitt väsen ett 
kommunikationsverktyg för de offentliga 
myndigheterna och systemet är inte öppet 
för allmänheten, men det kan bli aktuellt 
att utveckla tekniska medel för att tillåta att 
externa aktörer såsom medborgare, företag 
och organisationer håller kontakt med de 
behöriga myndigheterna i syfte att lämna 
information och ta emot uppgifter eller för 
att utöva sina rättigheter i egenskap av 
registrerade. Dessa tekniska medel bör 
omfatta lämpliga åtgärder för att skydda 
uppgifterna.

(12) IMI är till sitt väsen ett 
kommunikationsverktyg för de offentliga 
myndigheterna och systemet är inte öppet 
för allmänheten, men det kan bli aktuellt 
att utveckla tekniska medel för att tillåta att 
externa aktörer såsom medborgare, företag 
och organisationer håller kontakt med de 
behöriga myndigheterna i syfte att lämna 
information och ta emot uppgifter eller för 
att utöva sina rättigheter i egenskap av 
registrerade. Dessa tekniska medel bör 
omfatta lämpliga åtgärder för att skydda 
uppgifterna. När externa aktörer håller 
kontakt med de behöriga myndigheterna i 
IMI bör ett sådant offentligt gränssnitt 
utvecklas helt separat från 
IMI-applikationen, som bara 
IMI-användare bör ha tillträde till.

Or. en

Ändringsförslag 47
Heide Rühle

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Europeiska datatillsynsmannen bör 
övervaka och säkerställa att 

(16) Europeiska datatillsynsmannen bör 
övervaka och säkerställa att 
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bestämmelserna i denna förordning 
tillämpas, även relevanta bestämmelser om 
datasäkerhet.

bestämmelserna i denna förordning 
tillämpas, bland annat för att hålla 
kontakt med nationella 
uppgiftsskyddsmyndigheter, även de 
relevanta bestämmelserna om datasäkerhet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att öka förtroendet för 
IMI:s funktion bör kommissionen vid 
behov genomföra tekniska kontroller och 
stresstest som ett sätt att öka 
användningen av IMI i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 49
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det bör vara möjligt att inkludera 
IMI-aktörers samarbetsparter från 
tredjeländer i IMI, under förutsättning att 
det har ingåtts ett internationellt avtal 
mellan unionen och det berörda 
tredjelandet eller de berörda 
tredjeländerna och under förutsättning att 
det har fastställts att det berörda 
tredjelandet eller de berörda 
tredjeländerna erbjuder en tillräckligt hög 
skyddsnivå för personuppgifter, bland 
annat att de uppfyller kraven i 
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direktiv 95/46/EG.

Or. en

Ändringsförslag 50
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler för 
användningen av informationssystemet för 
den inre marknaden (nedan kallat IMI) för 
administrativt samarbete, inbegripet 
hantering av personuppgifter, mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen.

I denna förordning fastställs regler för 
användningen av informationssystemet för 
den inre marknaden (nedan kallat IMI) för 
administrativt samarbete, inbegripet 
hantering av personuppgifter, mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen. Det bör säkerställas 
att alla personuppgifter och all 
information som utbyts mellan de olika 
behöriga myndigheterna ska samlas in, 
behandlas och användas enbart för strikt 
berättigade ändamål som är i linje med 
bestämmelserna om uppgiftsskydd.
Dessutom bör alla relevanta 
skyddsåtgärder mot missbruk av systemet 
vidtas med beslutsamhet.

Or. en

Ändringsförslag 51
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vara obligatoriskt att använda 
IMI för sådant administrativt samarbete 
som omfattas av denna förordnings 
tillämpningsområde.
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Or. de

Ändringsförslag 52
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvecklandet av IMI Utvidgning av IMI

Or. en

Ändringsförslag 53
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För de akter som förtecknas i bilaga II 
till denna förordning kan kommissionen 
besluta att IMI ska användas, med 
beaktande av den tekniska 
genomförbarheten, kostnadseffektiviteten, 
användarvänligheten och den 
övergripande inverkan på systemet. I 
sådana fall ska kommissionen ha 
befogenheter att införliva dessa akter i 
bilaga I med iakttagande av det 
förfarande som avses i artikel 23.

1. Kommissionen får genomföra 
pilotprojekt för att bedöma om IMI skulle 
vara ett ändamålsenligt verktyg för att 
genomföra bestämmelser om 
administrativt samarbete när det gäller 
inremarknadsakter som ännu inte är 
förtecknade i bilagan. Kommissionen ska 
besluta vilka inremarknadsakter som ska 
ingå i ett pilotprojekt och vilka villkor som 
ska gälla för projektet.

1a. Innan IMI utvidgas till att omfatta 
nya områden och/eller inremarknadsakter 
som ännu inte är förtecknade i bilagan 
ska kommissionen genomföra en 
fullständig risk- och 
konsekvensbedömning i fråga om 
uppgiftsskyddet.
1b. Kommissionen ska lämna en 
utvärdering av resultatet av pilotprojektet, 
riskbedömningarna och 
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konsekvensbedömningarna till 
Europaparlamentet och rådet, och vid 
behov komplettera den med ett 
lagstiftningsförslag om att ändra bilagan 
för att utvidga IMI till att omfatta de 
berörda inremarknadsakterna.

Or. en

Motivering

Artikel 25a (ny) är en artikel som hänvisar till genomförandeakter.

Ändringsförslag 54
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För de akter som förtecknas i bilaga II
till denna förordning kan kommissionen 
besluta att IMI ska användas, med 
beaktande av den tekniska 
genomförbarheten, kostnadseffektiviteten, 
användarvänligheten och den 
övergripande inverkan på systemet. I 
sådana fall ska kommissionen ha 
befogenheter att införliva dessa akter i 
bilaga I med iakttagande av det 
förfarande som avses i artikel 23.

1. Kommissionen får lägga fram förslag 
till ändring av bilagan till denna 
förordning om den beslutar att IMI ska 
användas för nya
unionslagstiftningsakter.

Or. en

Ändringsförslag 55
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Innan kommissionen lägger fram ett 
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sådant förslag som avses i punkt 1 får den 
genomföra pilotprojekt för att bedöma om 
IMI skulle vara ett ändamålsenligt 
verktyg för att genomföra bestämmelser 
om administrativt samarbete när det 
gäller inremarknadsakter som ännu inte 
är förtecknade i bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 56
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Alla förslag från kommissionen om att 
ändra bilagan för att utvidga IMI ska 
bygga på en konsekvensbedömning.
Konsekvensbedömningen ska ange
(a) den tekniska genomförbarheten, 
särskilt med hänsyn till möjligheten att 
återanvända befintliga systemfunktioner,
(b) kostnadseffektiviteten, inbegripet 
förväntade kostnader för nödvändig drift, 
underhåll och utveckling,
(c) konsekvenserna av en utvidgning av 
IMI när det gäller uppfyllandet av 
uppgiftsskyddskraven,
(d) en definition av räckvidden för det 
område som ska omfattas av IMI för att 
tillhandahålla en mer ändamålsenlig 
gränsöverskridande offentlig tjänst,
(e) detaljerade specifikationer av den 
it-utveckling som behövs för att täcka 
utvidgningen av IMI:s räckvidd,
(f) det faktiska behovet av att 
tillhandahålla en översättningsfunktion,
(g) användarvänlighet för 
IMI-användare.
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Or. en

Ändringsförslag 57
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antagandet av delegerade akter kan 
föregås av en testfas (pilotprojekt) som 
har en begränsad varaktighet och som 
kan omfatta flera eller alla medlemsstater.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 58
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antagandet av delegerade akter kan 
föregås av en testfas (pilotprojekt) som 
har en begränsad varaktighet och som 
kan omfatta flera eller alla medlemsstater.

2. Kommissionen får genomföra 
pilotprojekt för att bedöma om IMI skulle 
vara användbart för administrativt 
samarbete när det gäller 
inremarknadsakter som ännu inte är 
förtecknade i bilaga I.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Antagandet av delegerade akter kan 
föregås av en testfas (pilotprojekt) som har 
en begränsad varaktighet och som kan 
omfatta flera eller alla medlemsstater.

2. Kommissionen får genomföra testfaser 
(pilotprojekt) som har en begränsad 
varaktighet för att bedöma om det är 
möjligt att utvidga IMI till andra 
inremarknadsakter som ännu inte är 
förtecknade i bilagan. Kommissionen ska 
lämna resultaten av pilotprojekten till 
Europaparlamentet och rådet, och vid 
behov komplettera dem med ett 
lagstiftningsförslag om att ändra bilagan 
för att utvidga IMI.

Or. en

Ändringsförslag 60
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska efter att ha avslutat 
ett pilotprojekt lämna en utvärdering av 
pilotprojektet till Europaparlamentet.

Or. en

Ändringsförslag 61
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI): det elektroniska verktyg 
som Europeiska kommissionen 
tillhandahåller för att underlätta 
administrativt samarbete mellan de

(a) informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI): det elektroniska verktyg 
som Europeiska kommissionen 
tillhandahåller för att underlätta 
administrativt samarbete mellan behöriga 
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nationella förvaltningarna och 
kommissionen.

myndigheter eller mellan behöriga 
myndigheter och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 62
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI): det elektroniska verktyg 
som Europeiska kommissionen 
tillhandahåller för att underlätta 
administrativt samarbete mellan de 
nationella förvaltningarna och 
kommissionen.

(a) informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI): det elektroniska verktyg 
som kommissionen tillhandahåller för att 
underlätta informationsutbyte som är 
nödvändigt för administrativt samarbete 
mellan de nationella förvaltningarna och 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Rolandas Paksas

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) IMI-uppgifter: uppgifter av 
ekonomisk och yrkesmässig karaktär som 
rör utförandet av ekonomisk och 
yrkesmässig verksamhet på den inre 
marknaden och som utbyts inom 
IMI-systemet.

Or. lt

Ändringsförslag 64
Morten Løkkegaard



AM\895601SV.doc 15/28 PE483.668v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) utomstående aktörer: fysiska eller 
juridiska personer andra än IMI-användare 
som kan använda IMI genom tekniska 
möjligheter och i enlighet med ett specifikt 
förhandsdefinierat arbetsflöde som har 
tillhandahållits för detta ändamål.

(i) utomstående aktörer: fysiska eller 
juridiska personer andra än IMI-användare 
som kan hålla kontakt via IMI genom 
tekniska möjligheter och i enlighet med ett 
specifikt förhandsdefinierat arbetsflöde 
som har tillhandahållits för detta ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 65
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) formellt avslutande: avslutande av ett 
ärende när det har tjänat sitt primära 
syfte. Ett sådant avslutande kräver en 
aktiv handling från en IMI-användares 
sida och att den IMI-användaren 
godkänner att en IMI-användare avslutar 
ärendet.

Or. en

Ändringsförslag 66
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen utnämna de 
IMI-samordnare, behöriga myndigheter 

2. Medlemsstaterna ska utnämna de 
IMI-samordnare, behöriga myndigheter 
och de områden på den inre marknaden där 
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och de områden på den inre marknaden där 
dessa ska vara behöriga.

dessa ska vara behöriga. Kommissionen 
kan ha en rådgivande roll i denna 
process.

Or. de

Ändringsförslag 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska i samarbete med 
kommissionen utnämna de 
IMI-samordnare, behöriga myndigheter 
och de områden på den inre marknaden där 
dessa ska vara behöriga.

2. Medlemsstaterna ska utnämna de 
IMI-samordnare, behöriga myndigheter 
och de områden på den inre marknaden där 
dessa ska vara behöriga. Kommissionen 
kan ha en rådgivande roll i denna 
process.

Or. de

Motivering

”I samarbete med kommissionen” bör strykas. Ett sådant samarbete skulle inkräkta på 
medlemsstaternas administrativa oberoende. Rätten att utnämna berörda organ och fastställa 
deras ansvarsområde bör vara förbehållen medlemsstaternas administrativa myndigheter 
eftersom de har mest kännedom om nationella, regionala och lokala förvaltningsstrukturer.
Kommissionen bör endast ha en rådgivande roll i denna process.

Ändringsförslag 68
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Personuppgifter som har hanterats i IMI 
för ett specifikt ändamål får inte användas 
på ett sätt som är oförenligt med det 
ursprungliga ändamålet, utom om detta
uttryckligen tillåts i lagstiftningen.

5. Personuppgifter som har hanterats i IMI 
för ett specifikt ändamål får inte användas 
på ett sätt som är oförenligt med det 
ursprungliga ändamålet, utom om detta 
uttryckligen tillåts enligt medlemsstaternas 
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lagstiftning.

Or. el

Ändringsförslag 69
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.

7. Utomstående aktörer får vid behov hålla 
kontakt via IMI med de tekniska medel 
som finns till hands för detta ändamål, om 
det är nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.
Externa aktörer ska ha tillträde till ett 
offentligt gränssnitt och enbart ha
tillgång till sina egna uppgifter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.
Externa aktörer ska enbart ha tillträde till 
ett offentligt gränssnitt, som skiljer sig 
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från IMI-applikationen och som inte ger 
tillgång till utbyte av personuppgifter 
mellan behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 71
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt. När 
externa aktörer använder IMI får de inte 
ha tillgång till privatpersoners 
personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 72
Othmar Karas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.

7. Utomstående aktörer får vid behov 
använda IMI med de tekniska medel som 
finns till hands för detta ändamål, om det är 
nödvändigt för det administrativa 
samarbetet mellan behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna, för att de registrerade ska 
kunna utöva sina rättigheter eller om det på 
annat sätt tillåts genom en unionsakt.
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Externa aktörers tillträde till Solvit ska 
behållas fullt ut.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. IMI-aktörerna ska se till att de 
IMI-användare som lyder under dem 
beaktar andra IMI-aktörers begäran om 
konfidentiell behandling av information 
som utväxlas genom IMI.

2. IMI-aktörerna ska se till att de 
IMI-användare som lyder under dem 
respekterar andra IMI-aktörers begäran om 
konfidentiell behandling av information 
som utväxlas genom IMI.

Or. en

Ändringsförslag 74
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personuppgifter som hanteras i IMI ska 
blockeras senast arton månader efter att ett 
förfarande för administrativt samarbete 
formellt avslutats, utom om blockering före 
den perioden uttryckligen begärs av en 
behörig myndighet i ett särskilt fall.

1. Personuppgifter som hanteras i IMI ska 
blockeras senast arton månader efter att ett 
förfarande för administrativt samarbete 
formellt avslutats, utom om blockering före 
den perioden uttryckligen begärs i den 
tillämpliga rättsakten för den inre 
marknaden eller av en behörig myndighet 
i ett särskilt fall.

Or. en

Ändringsförslag 75
Kyriacos Triantaphyllides



PE483.668v02-00 20/28 AM\895601SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personuppgifter som hanteras i IMI ska 
blockeras senast arton månader efter att ett 
förfarande för administrativt samarbete 
formellt avslutats, utom om blockering före 
den perioden uttryckligen begärs av en 
behörig myndighet i ett särskilt fall.

1. Personuppgifter som hanteras i IMI ska 
raderas automatiskt senast arton månader 
efter att ett förfarande för administrativt 
samarbete formellt avslutats, utom om 
blockering eller radering före den perioden 
uttryckligen begärs av en behörig 
myndighet i ett särskilt fall och begäran 
styrks.

Or. el

Ändringsförslag 76
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personuppgifter som hanteras i IMI ska 
blockeras senast arton månader efter att ett 
förfarande för administrativt samarbete 
formellt avslutats, utom om blockering 
före den perioden uttryckligen begärs av 
en behörig myndighet i ett särskilt fall.

1. Personuppgifter som hanteras i IMI ska 
blockeras i systemet efter en period vars 
längd inte ska överstiga arton månader 
efter att ett förfarande för administrativt 
samarbete formellt avslutats, och som ska 
fastställas antingen på begäran av en 
behörig myndighet i ett särskilt fall eller på 
grundval av den tillämpliga unionsakten.

Or. en

Ändringsförslag 77
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det enligt ett förfarande för 
administrativt samarbete inom IMI krävs 
arkivering av uppgifter som framtida 
referens för IMI-aktörer, kan de 
personuppgifter som ingår i ett sådant arkiv 
hanteras så länge som det krävs för detta 
ändamål, antingen med medgivande från 
den registrerade eller när det är nödvändigt 
för att efterleva en unionsakt.

2. När det enligt ett förfarande för 
administrativt samarbete inom IMI krävs 
arkivering av uppgifter som framtida 
referens för IMI-aktörer, kan de 
personuppgifter som ingår i ett sådant arkiv 
hanteras så länge som det krävs för detta 
ändamål, antingen med medgivande från 
den registrerade eller när det är nödvändigt 
för att efterleva en unionsakt. Vid 
lagringen av personuppgifter i arkivet ska 
unionslagstiftningens bestämmelser om 
uppgiftsskydd efterlevas, framför allt de 
som ingår i artikel 6.1 e i 
direktiv 95/46/EG och i artikel 4.1 e i 
förordning (EG) nr 45/2001. 

Or. en

Ändringsförslag 78
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När ett ärende inte varit aktivt på 
sex månader eller inte formellt avslutats 
efter sex månader ska IMI-användare och 
IMI-aktörer få en automatisk anmälning 
om att fallet inte varit aktivt. Om fallet 
fortfar att inte vara aktivt eller om den 
behöriga myndigheten inte tillkännager 
något annat inom 30 dagar ska 
uppgifterna med anknytning till ärendet 
fortsätta vara blockerade. 

Or. en

Ändringsförslag 79
Kyriacos Triantaphyllides
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När en fysisk person upphör att vara 
IMI-användare ska personens 
personuppgifter blockeras på teknisk väg 
under en period på fem år. De ska, med 
undantag av arkiveringen, endast hanteras 
när det gäller att bevisa att 
informationsutbyte förekommit genom IMI 
och ska raderas efter femårsperioden.

3. När en fysisk person upphör att vara 
IMI-användare ska personens 
personuppgifter blockeras på teknisk väg 
under en period på upp till fem år, om en 
behörig myndighet uttryckligen begär 
blockering och styrker sin begäran.
Uppgifterna ska, med undantag av 
arkiveringen, endast hanteras när det gäller 
att bevisa att informationsutbyte 
förekommit genom IMI och ska raderas 
efter femårsperioden.

Or. el

Ändringsförslag 80
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hantering genom IMI av de 
specialkategorier av uppgifter som avses i 
artikel 8.1 i direktiv 95/46/EG och 
artikel 10.1 i förordning (EG) nr 45/2001 
ska endast tillåtas med hänvisning till ett 
särskilt skäl som anges i artikel 8.2 i 
direktivet och artikel 10.2 i förordningen, 
och med lämpliga skyddsåtgärder för att 
skydda rättigheterna för de individer vars 
personuppgifter hanteras.

1. Hantering genom IMI av de 
specialkategorier av uppgifter som avses i 
artikel 8.1 i direktiv 95/46/EG och 
artikel 10.1 i förordning (EG) nr 45/2001 
ska endast tillåtas med hänvisning till en 
särskild rättsföreskrift eller med den 
registrerades samtycke, och med lämpliga 
skyddsåtgärder för att skydda rättigheterna 
för de individer vars personuppgifter 
hanteras.

Or. en

Ändringsförslag 81
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Då känsliga uppgifter av det slag som 
avses i punkt 1 förs in i en registrerad 
persons akt ska den registrerade 
underrättas om detta av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som 
tillhandahåller dessa uppgifter. Till 
underrättelsen ska också bifogas uppgift 
om möjligheter till rättslig prövning och 
kontaktuppgifter till den som kan 
kontaktas i ärendet.
Om dessa känsliga uppgifter påvisas vara 
felaktiga, inexakta eller utan fortsatt 
relevans ska de raderas inom 30 dagar 
efter beslutet eller anmälningen från den 
behöriga myndigheten, beroende på 
vilketdera som kommer först. 

Or. en

Ändringsförslag 82
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hanteringen av personuppgifter enligt 
denna förordning ska följa
bestämmelserna om datasäkerhet som 
kommissionen har antagit enligt artikel 22 i 
förordning (EG) nr 45/2001.

1. Kommissionen ska se till att hanteringen 
av personuppgifter i IMI följer 
bestämmelserna om datasäkerhet som 
kommissionen har antagit enligt artikel 22 i 
förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 83
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade underrättas om att deras 
personuppgifter hanteras i IMI och att de 
har tillträde till ett integritetsmeddelande 
med förklaring om deras rättigheter och 
hur de kan utövas, enligt artiklarna 10 eller 
11 i direktiv 1995/46/EG och nationell 
lagstiftning enligt det direktivet.

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade underrättas om att deras 
personuppgifter hanteras i IMI och att de 
har tillträde till ett integritetsmeddelande 
med förklaring om deras rättigheter och 
hur de kan utövas, enligt artiklarna 10 eller 
11 i direktiv 1995/46/EG och nationell 
lagstiftning enligt det direktivet, varvid 
underrättelsen också ska omfatta 
information om vem som kan kontaktas 
under hela den tid uppgifterna är aktuella 
i IMI, tillsammans med relevanta 
kontaktuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 84
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade underrättas om att deras 
personuppgifter hanteras i IMI och att de 
har tillträde till ett integritetsmeddelande 
med förklaring om deras rättigheter och 
hur de kan utövas, enligt artiklarna 10 eller 
11 i direktiv 1995/46/EG och nationell 
lagstiftning enligt det direktivet.

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade underrättas inom 30 dagar om 
att deras personuppgifter hanteras i IMI 
och att de har tillträde till ett 
integritetsmeddelande med förklaring om 
deras rättigheter och hur de kan utövas, 
enligt artiklarna 10 eller 11 i 
direktiv 1995/46/EG och nationell 
lagstiftning enligt det direktivet.

Or. en

Motivering

Vi måste prioritera att IMI-aktörerna går in för att underrätta de registrerade så fort som 
möjligt, trots att medlemsstaterna genomfört artikel 10 eller 11 i direktiv 1995/46/EG på olika 
sätt.
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Ändringsförslag 85
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppgifter som inlämnats av 
registrerade personer till IMI får 
användas endast för de ändamål som de 
inlämnats för. Samtycke från den 
registrerades sida ska också vara en 
förutsättning för att uppgifternas 
användningsområden utökas med nya 
områden eller arbetsflöden.

Or. en

Ändringsförslag 86
Heide Rühle

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Information om vilka slag av 
administrativt samarbete som förekommer 
samt om IMI:s alla funktioner och om 
vilka kategorier av uppgifter som får
hanteras i IMI.

Or. en

Ändringsförslag 87
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade på ett effektivt sätt kan utöva 
sina rättigheter att få tillträde till uppgifter 
som gäller den registrerade i fråga och 
rättigheten att få felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter korrigerade samt 
olagligt hanterade uppgifter raderade, 
enligt den nationella lagstiftningen. Den 
ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller 
radera felaktiga uppgifter inom 60 dagar.

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade på ett effektivt sätt kan utöva 
sina rättigheter att få tillträde till uppgifter i 
IMI som gäller den registrerade i fråga och 
rättigheten att få felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter korrigerade samt 
olagligt hanterade uppgifter raderade, 
enligt den nationella lagstiftningen. Den 
ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller 
radera felaktiga uppgifter så snart som 
möjligt, dock senast inom 30 dagar efter 
det att den registrerades begäran 
inkommit.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade på ett effektivt sätt kan utöva 
sina rättigheter att få tillträde till uppgifter 
som gäller den registrerade i fråga och 
rättigheten att få felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter korrigerade samt 
olagligt hanterade uppgifter raderade, 
enligt den nationella lagstiftningen. Den 
ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller 
radera felaktiga uppgifter inom 60 dagar.

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade på ett effektivt sätt kan utöva 
sina rättigheter att få tillträde till uppgifter 
som gäller den registrerade i fråga och 
rättigheten att få felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter korrigerade samt 
olagligt hanterade uppgifter raderade, 
enligt den nationella lagstiftningen. Den 
ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller 
radera felaktiga uppgifter så snart som 
möjligt, dock senast inom 30 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 89
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade på ett effektivt sätt kan utöva 
sina rättigheter att få tillträde till uppgifter 
som gäller den registrerade i fråga och 
rättigheten att få felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter korrigerade samt 
olagligt hanterade uppgifter raderade, 
enligt den nationella lagstiftningen. Den 
ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller 
radera felaktiga uppgifter inom 60 dagar.

1. IMI-aktörerna ska se till att de 
registrerade på ett effektivt sätt kan utöva 
sina rättigheter att få tillträde till uppgifter 
som gäller den registrerade i fråga och 
rättigheten att få felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter korrigerade samt 
olagligt hanterade uppgifter raderade, 
enligt den nationella lagstiftningen. Den 
ansvarige IMI-aktören ska korrigera eller 
radera felaktiga uppgifter så snart som 
möjligt, dock senast inom 30 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 90
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Personuppgifter som har blockerats 
enligt artikel 13.1 ska inte korrigeras eller 
raderas om det inte klart kan visas att en 
sådan korrigering eller radering är 
nödvändig för att skydda den registrerades 
rättigheter och inte underminerar 
uppgifternas värde som bevis på ett 
informationsutbyte som har skett genom 
IMI.

2. Personuppgifter som har blockerats 
enligt artikel 13.1 ska inte korrigeras eller 
raderas om en behörig myndighet 
uttryckligen begär att uppgifterna inte ska 
raderas utan blockeras och styrker sin 
begäran, om det inte klart kan visas att en 
sådan korrigering eller radering är 
nödvändig för att skydda den registrerades 
rättigheter och inte underminerar 
uppgifternas värde som bevis på ett 
informationsutbyte som har skett genom 
IMI.

Or. el

Ändringsförslag 91
Heide Rühle
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionens interna mekanismer 
för övervakning ska omfatta bedömningar 
av dataskydd, bland annat en 
säkerhetsriskanalys, utgående från vilken 
en strategi för uppgiftsskydd som omfattar 
en säkerhetsplan ska antas, tillsammans 
med periodiska översyner och 
granskningar.

Or. en

Ändringsförslag 92
Heide Rühle

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionens rekommendation av 
den 7 december 2001 om principer för 
användning av ”SOLVIT” –
problemlösningsnätverket för den inre 

marknaden: kapitel I och II1

__________
1 EGT L 331, 15.12.2001, s. 79.

Or. en


