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PR_COD_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regula)
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0522),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C7-0225/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 7. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 22. jūnija atzinumu2,

– ņemot vērā 29. panta darba grupas 2011. gada 13. decembra vēstuli3,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
2 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-
document/files/2011/20111213_letter_imi_en.pdf
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) IMI mērķis būtu uzlabot iekšējā tirgus 
darbību, nodrošinot efektīvu, lietošanai 
ērtu rīku administratīvās sadarbības 
īstenošanai starp dalībvalstīm un 
Komisiju, tādējādi atvieglojot šīs regulas 
pielikumos norādīto Savienības aktu 
piemērošanu.

(3) IMI mērķis būtu uzlabot iekšējā tirgus 
darbību, nodrošinot efektīvu, lietošanai 
ērtu informācijas apmaiņas rīku, lai 
īstenotu administratīvo sadarbību starp 
dalībvalstīm un Komisiju, tādējādi 
atvieglojot šīs regulas pielikumā norādīto 
Savienības aktu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai nodrošinātu pārredzamību, jo īpaši 
attiecībā uz datu subjektiem, šīs regulas 
I pielikumā būtu jāuzskaita tie Savienības 
akti, kuru īstenošanai jāizmanto IMI. 
Iespējamās turpmākas paplašināšanas 
jomas būtu jānorāda II pielikumā. Ir 
lietderīgi II pielikumā norādīt to 
Savienības aktu kopumu, attiecībā uz 
kuriem ir jānovērtē tehniskās īstenošanas 
iespējas, rentabilitāte, lietošanas ērtums 
un vispārējā ietekme uz sistēmu, pirms 
tiek pieņemts lēmums par IMI 
izmantošanu šādu tiesību aktu 
īstenošanai.

(8) Lai nodrošinātu pārredzamību, jo īpaši 
attiecībā uz datu subjektiem, šīs regulas 
I pielikumā būtu jāuzskaita tie Savienības 
akti, kuru īstenošanai jāizmanto IMI.

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Ar šo regulu būtu jāparedz noteikumi 
IMI izmantošanai administratīvās 
sadarbības mērķiem, kas cita starpā var 
ietvert individuālu informācijas apmaiņu,
paziņošanas procedūras, brīdinājuma 
mehānismus, savstarpējas palīdzības 
pasākumus un problēmu risināšanu.

(10) Ar šo regulu būtu jāparedz noteikumi 
IMI darbības pārvaldībai tādas 
informācijas apmaiņas mērķiem, kas 
attiecas uz šīs regulas pielikumā uzskaitīto 
Savienības aktu piemērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai gan IMI būtībā ir saziņas rīks, kas 
paredzēts valsts pārvaldes iestāžu 
lietošanai un nav pieejams plašai 
sabiedrībai, var būt nepieciešams izstrādāt 
tehniskos līdzekļus, lai citi interesenti, 
piemēram, iedzīvotāji, uzņēmumi un 
organizācijas, varētu sazināties ar 
kompetentajām iestādēm, lai sniegtu 
informāciju, iegūtu datus vai izmantotu 
savas kā datu subjekta tiesības. Šādiem 
tehniskiem līdzekļiem vajadzētu ietvert 
atbilstīgus datu aizsardzības drošības 
elementus.

(12) Lai gan IMI būtībā ir saziņas rīks, kas 
paredzēts valsts pārvaldes iestāžu 
lietošanai, tas nav pieejams plašai 
sabiedrībai.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
13. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Informācijas apmaiņa, izmantojot IMI, 
izriet no dalībvalstu iestādēm noteiktajām 
juridiskajām saistībām sniegt savstarpēju 
palīdzību. Iekšējā tirgus netraucētas 
darbības nodrošināšanai kompetentā 
iestāde, kas, izmantojot IMI, saņēmusi 
informāciju no citas dalībvalsts, nedrīkstētu 
apšaubīt informācijas pierādījuma vērtību 
administratīvajās lietās vienīgi uz tā 
pamata, ka tā sagatavota citā dalībvalstī vai 
saņemta elektroniskā veidā, un iestādei tā 
būtu jāuzskata par līdzvērtīgu 
dokumentiem, kas izdoti attiecīgajā 
dalībvalstī.

(13) Informācijas apmaiņa, izmantojot IMI, 
izriet no dalībvalstu iestāžu juridiskā 
pienākuma, kas noteikts šīs regulas 
I pielikumā uzskaitītajos Savienības aktos. 
Iekšējā tirgus netraucētas darbības 
nodrošināšanai kompetentā iestāde, kas, 
izmantojot IMI, saņēmusi informāciju no 
citas dalībvalsts, nedrīkstētu apšaubīt 
informācijas pierādījuma vērtību 
administratīvajās lietās vienīgi uz tā 
pamata, ka tā sagatavota citā dalībvalstī vai 
saņemta elektroniskā veidā, un iestādei tā 
būtu jāuzskata par līdzvērtīgu 
dokumentiem, kas izdoti attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai efektīvi uzraudzītu šīs regulas 
piemērošanu, dalībvalstīm būtu regulāri 
jāsniedz Komisijai attiecīga informācija.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 
290. pantu attiecībā uz Savienības aktiem, 
tostarp II pielikumā uzskaitītajiem aktiem, 
kuru noteikumus par administratīvo 

svītrots
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sadarbību un informācijas apmaiņu var 
izpildīt, izmantojot IMI.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
1. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšmets Mērķis un priekšmets

Or. en

Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula paredz noteikumus Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmas, turpmāk „IMI”, 
izmantošanai administratīvajā sadarbībā, 
tostarp personas datu apstrādē, starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm un 
Komisiju.

Šīs regulas mērķis ir paredzēt noteikumus, 
kuri reglamentē Iekšējā tirgus informācijas 
sistēmas, turpmāk „IMI”, darbību, lai 
starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm 
un Komisiju nodrošinātu informācijas 
apmaiņu, kas nepieciešama
administratīvajai sadarbībai, tostarp 
personas datu apstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Attiecībā uz šīs regulas II pielikumā
uzskaitītajiem tiesību aktiem Komisija var 
pieņemt lēmumu par IMI izmantošanu, 
ņemot vērā tādus kritērijus kā tehniskā 

1. Komisija var ierosināt grozījumus šīs 
regulas I pielikumā, ja tā nolemj, ka IMI 
ir jāizmanto jaunu tiesību aktu 
vajadzībām. Šāda priekšlikuma pamatā ir 
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iespējamība, rentabilitāte, lietošanas ērtums 
un vispārējā ietekme uz sistēmu. Šādos 
gadījumos Komisija ir pilnvarota minētos 
tiesību aktus iekļaut I pielikumā, ievērojot
23. pantā minēto procedūru.

ietekmes novērtējums, ņemot vērā tādus 
kritērijus kā tehniskā iespējamība, 
rentabilitāte, lietošanas ērtums, datu 
aizsardzības jautājumi un vispārējā 
ietekme uz sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms deleģētā akta pieņemšanas var 
paredzēt ierobežota ilguma izmēģinājuma 
posmu (izmēģinājuma projektu), kas 
aptver vairākas vai visas dalībvalstis.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) „Iekšējā tirgus informācijas sistēma” 
(IMI) ir elektronisks rīks, ko nodrošina 
Eiropas Komisija, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību starp valstu 
pārvaldes iestādēm un Komisiju;

(a) „Iekšējā tirgus informācijas sistēma 
(IMI)” ir elektronisks rīks, ko nodrošina 
Eiropas Komisija, lai atvieglotu 
informācijas apmaiņu starp valstu 
pārvaldes iestādēm un Komisiju;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) “ārējie dalībnieki” ir fiziskas vai svītrots
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juridiskas personas, kas nav IMI lietotāji 
un kas var izmantot IMI, lietojot 
tehniskus līdzekļus un saskaņā ar šim 
mērķim paredzētu konkrētu iepriekš 
definētu darbplūsmu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
6. pants – nosaukums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējais mērķis Vispārējie pienākumi

Or. en

Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
6. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Dalībvalstis veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
kompetentās iestādes efektīvi piemēro šo 
regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu nacionālo 
IMI koordinatoru, kura uzdevumos ietilpst:

1. Katra dalībvalsts ieceļ vienu nacionālo 
IMI koordinatoru, kura pienākumos
ietilpst:

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) nodrošināt sistēmas efektīvu 
funkcionēšanu, tostarp kompetento iestāžu 
savlaicīgu un pienācīgu atbilžu sniegšanu 
uz administratīvās sadarbības
pieprasījumiem.

(d) nodrošināt sistēmas efektīvu darbību, 
tostarp kompetento iestāžu savlaicīgu un 
pienācīgu atbilžu sniegšanu uz 
informācijas apmaiņas pieprasījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
8. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Kompetentās iestādes pilda šajā regulā 
paredzētos pienākumus tāpat kā tās 
pildītu šos pienākumus, rīkojoties pēc 
savas valsts citas kompetentās iestādes 
pieprasījuma.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes, sadarbībā 
izmantodamas IMI, nodrošina, ka 
pienācīga atbilde tiek sniegta pēc iespējas 
īsākā laikposmā vai termiņā, kas noteikts 
piemērojamajā Savienības aktā, 
darbodamās ar IMI lietotāju starpniecību 
saskaņā ar administratīvās sadarbības 
procedūrām.

1. Kompetentās iestādes, sadarbībā 
izmantodamas IMI, nodrošina, ka atbilde 
tiek sniegta nekavējoties saskaņā ar 
piemērojamā Savienības akta 
noteikumiem un tajā paredzētajā termiņā, 
darbodamās ar IMI lietotāju starpniecību 
saskaņā ar administratīvās sadarbības 
procedūrām.
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija nodrošina programmatūras un 
IT infrastruktūras drošību, pieejamību, 
uzturēšanu un izstrādi IMI vajadzībām. Tā 
nodrošina daudzvalodu sistēmu, 
apmācību — sadarbībā ar dalībvalstīm —, 
kā arī palīdzības dienestu, kas palīdz 
dalībvalstīm IMI izmantošanā.

1. Komisija atbild par šādu uzdevumu 
veikšanu:
(a) nodrošināt IMI vajadzīgās
programmatūras un IT infrastruktūras 
drošību, pieejamību, uzturēšanu un 
pilnveidošanu. Tā it īpaši nodrošina 
rakstiskās tulkošanas funkcijas, apmācību 
sadarbībā ar dalībvalstīm un palīdzības 
dienestu, kas dalībvalstīm palīdz IMI 
izmantošanā;

2. Komisija var piedalīties administratīvās 
sadarbības procedūrās, kas ietver personas 
datu apstrādi, ja to paredz I pielikumā 
norādīts Savienības akts.

(b) piedalīties administratīvās sadarbības 
procedūrās, kas ietver personas datu 
apstrādi, ja to paredz I pielikumā norādīts 
Savienības akts;

3. Komisija reģistrē nacionālos IMI 
koordinatorus un piešķir tiem piekļuvi IMI.

(c) reģistrēt nacionālos IMI koordinatorus 
un piešķirt tiem piekļuvi IMI;

4. Komisija veic personas datu apstrādi IMI 
šajā regulā noteiktajos gadījumos.

(d) veikt personas datu apstrādi IMI šajā 
regulā noteiktajos gadījumos saskaņā ar 
mērķiem, kas noteikti I pielikumā 
izklāstītajos piemērojamajos Savienības 
aktos;
(e) uzraudzīt šīs regulas piemērošanu un 
ziņot par to saskaņā ar 26. pantu.

5. Lai veiktu šajā pantā minētos 
uzdevumus un sagatavotu ziņojumus un 
statistiku, Komisijai ir piekļuve 
nepieciešamajai informācijai saistībā IMI 
veiktajām apstrādes darbībām.

2. Lai veiktu šajā pantā minētos 
uzdevumus un sagatavotu ziņojumus un 
statistiku, Komisijai ir piekļuve 
nepieciešamajai informācijai saistībā IMI 
veiktajām apstrādes darbībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja vien tiesību aktā nav nepārprotami 
noteikts citādi, personas datus, kas 
apstrādāti IMI sistēmā konkrētam 
mērķim, ir aizliegts izmantot veidā, kas 
nav saderīgs ar sākotnējo mērķi.

5. Personas datus, kas IMI sistēmā 
apstrādāti konkrētam mērķim, ir aizliegts 
izmantot īpašam mērķim, kas nav 
administratīvās sadarbības procedūrā 
noteiktais sākotnējais mērķis, ja vien tas 
nav nepārprotami noteikts citādi tiesību 
aktos, kuri pieņemti saskaņā ar 13. pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 24. oktobra Direktīvā 
95/46/EK par personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti1.
_____________
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
10. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ārējie dalībnieki var izmantot IMI, 
lietojot šim mērķim paredzētos tehniskos 
līdzekļus, ja tas nepieciešams, lai 
atvieglotu administratīvo sadarbību starp 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai 
lai izmantotu savas datu subjektu tiesības, 
vai citos gadījumos, kad to paredz 
Savienības akti.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. IMI dalībnieki nodrošina, ka IMI 
lietotāji, kas darbojas to pakļautībā, ievēro 
citu IMI dalībnieku pieprasījumus ievērot 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
kuras apmaiņa notikusi IMI sistēmā.

2. IMI dalībnieki nodrošina, ka IMI 
lietotāji, kas darbojas to pakļautībā, ievēro 
citu IMI dalībnieku pieprasījumus ievērot 
konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, 
kuras apmaiņa notikusi IMI sistēmā. Šādus 
pieprasījumus nosūta, izmantojot IMI, 
kopā ar informāciju, uz kuru šie 
pieprasījumi attiecas.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu visas konfidenciālās informācijas atbilstošu apstrādi, IMI sistēmā 
nosūtāmajai informācijai pievieno konfidencialitātes pieprasījumu.

Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IMI pamatā ir administratīvās sadarbības 
procedūras, kuras šim nolūkam Komisija 
ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm ir 
izstrādājusi un atjauninājusi.

IMI pamatā ir administratīvās sadarbības 
procedūras, kuras šim nolūkam ir
noteikusi, izstrādājusi un atjauninājusi 
Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IMI apstrādātos personas datus bloķē ne 
vēlāk kā astoņpadsmit mēnešus pēc 
administratīvās sadarbības procedūras 
oficiālas pabeigšanas, izņemot gadījumus, 
kad kompetentā iestāde konkrētā gadījumā 
ir nepārprotami pieprasījusi bloķēšanu 
pirms šā laikposma.

1. IMI apstrādātos personas datus bloķē ne 
vēlāk kā sešus mēnešus pēc administratīvās 
sadarbības procedūras oficiālas 
pabeigšanas, izņemot gadījumus, kad 
kompetentā iestāde konkrētā gadījumā ir 
nepārprotami pieprasījusi bloķēšanu pirms 
šā laikposma.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja administratīvās sadarbības 
procedūra IMI paredz izveidot 
informācijas repozitoriju, kuru IMI 
dalībnieki var izmantot turpmākai 
atsaucei, šajā repozitorijā iekļautos 
personas datus var apstrādāt tik ilgi, cik 
tas šādam mērķim nepieciešams vai nu ar 
datu subjekta piekrišanu, vai gadījumos, 
kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu 
Savienības akta prasības.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Personas datus, kas bloķēti saskaņā ar 
šo pantu, var — izņemot to glabāšanu —
apstrādāt tikai tālab, lai iegūtu 
pierādījumu par informācijas apmaiņu, 
izmantojot IMI, vai ar datu subjekta 
piekrišanu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Bloķētos datus automātiski dzēš piecus 
gadus pēc administratīvās sadarbības 
procedūras pabeigšanas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Komisija ar tehniskiem līdzekļiem 
nodrošina personas datu bloķēšanu un 
dzēšanu, kā arī to izguvi saskaņā ar 
3. punktu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja fiziska persona vairs nav IMI lietotājs, 
ar šo lietotāju saistītos personas datus ar 
tehniskiem līdzekļiem bloķē uz pieciem 
gadiem. Datus apstrādā — izņemot to 
glabāšanu — tikai ar mērķi iegūt 
pierādījumu par informācijas apmaiņu, 
izmantojot IMI, un dzēš pēc pieciem 
gadiem.

3. Ja fiziska persona vairs nav IMI lietotājs, 
ar šo lietotāju saistītos personas datus ar 
tehniskiem līdzekļiem bloķē uz sešiem 
mēnešiem. Datus apstrādā — izņemot to 
glabāšanu — tikai ar mērķi iegūt 
pierādījumu par informācijas apmaiņu, 
izmantojot IMI, un dzēš pēc sešiem 
mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IMI dalībnieki nodrošina, ka datu 
subjekti tiek informēti par savu personas 
datu apstrādi IMI un ka tiem ir piekļuve 
paziņojumam par privātumu, kurā 
izskaidrotas viņu tiesības un tiesību 
izmantošana saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 10. vai 11. pantu un valsts 
tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
minēto direktīvu.

1. IMI dalībnieki, kas atrodas saskarsmē 
ar datu subjektiem, nodrošina, ka datu 
subjekti tiek informēti par savu personas 
datu apstrādi IMI un ka tiem ir piekļuve 
paziņojumam par privātumu, kurā 
izskaidrotas viņu tiesības un tiesību 
izmantošana saskaņā ar Direktīvas 
95/46/EK 10. vai 11. pantu un valsts 
tiesību aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 
minēto direktīvu.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. IMI dalībnieki nodrošina, ka datu 
subjekts var faktiski izmantot tiesības 
piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un 
tiesības pieprasīt, lai neprecīzi vai nepilnīgi 
dati tiktu koriģēti un nelikumīgi apstrādāti 
dati tiktu dzēsti saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. Datus koriģē un dzēš atbildīgais 
IMI dalībnieks 60 dienu laikā.

1. IMI dalībnieki nodrošina, ka datu 
subjekts var faktiski izmantot tiesības 
piekļūt datiem, kas uz viņu attiecas, un 
tiesības pieprasīt, lai neprecīzi vai nepilnīgi 
dati tiktu koriģēti un nelikumīgi apstrādāti 
dati tiktu dzēsti saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem. Datus koriģē un dzēš atbildīgais 
IMI dalībnieks pēc iespējas drīz un ne 
vēlāk kā 60 dienu laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Personas dati, kas bloķēti atbilstīgi 
13. panta 1. punktam, netiek laboti vai 
dzēsti, izņemot gadījumus, kad var 
nepārprotami pierādīt, ka šāda labošana 

svītrots
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vai dzēšana ir nepieciešama, lai 
aizsargātu datu subjekta tiesības, un tā 
nemazina datu vērtību kā pierādījumam 
par informācijas apmaiņu, izmantojot 
IMI.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja datu subjekts apstrīd saskaņā ar 
13. panta 1. punktu bloķēto datu 
precizitāti vai likumību, reģistrē gan šo 
faktu, gan precīzu, koriģētu informāciju.

3. Ja datu subjekts apstrīd saskaņā ar 
13. pantu bloķēto datu precizitāti vai 
likumību, reģistrē gan šo faktu, gan 
precīzu, koriģētu informāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Personas datu apmaiņu IMI sistēmā 
saskaņā ar šo regulu var veikt starp IMI 
dalībniekiem Savienībā un trešā valstī tikai 
tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1. Personas datu apmaiņu IMI sistēmā 
saskaņā ar šo regulu var veikt starp IMI 
dalībniekiem Savienībā un trešā valstī tikai 
tad, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

Or. en

Grozījums Nr. 36
Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģējuma īstenošana svītrots
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1. Pilnvaras pieņemt 4.pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.
2. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai tiek piešķirtas, ievērojot 24. un 
25. pantā izklāstītos nosacījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Deleģējuma atsaukšana svītrots
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 3. pantā minēto pilnvaru 
deleģējumu.
2. Iestāde, kura ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, 
vai atsaukt pilnvaru deleģējumu, ne vēlāk 
kā vienu mēnesi pirms galīgā lēmuma 
pieņemšanas informē otru likumdevēju 
un Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī 
atsaukšanas iemeslus.
3. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz tajā 
norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums 
stājas spēkā vai nu nekavējoties, vai 
vēlākā, lēmumā norādītā dienā. Tas 
neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 
Lēmumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem svītrots
1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus pret deleģēto aktu divu 
mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
vienu mēnesi.
2. Ja pēc iepriekš minētā laikposma 
beigām ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus pret 
deleģēto aktu vai ja pirms šā datuma gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par pieņemto 
lēmumu necelt iebildumus, deleģētais akts 
stājas spēkā tajā paredzētajā dienā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kas izsaka 
iebildumus pret deleģēto aktu, iebildumus 
pamato.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Reizi trīs gados Komisija ziņo Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītājam par 
aspektiem, kas saistīti ar personas datu 
aizsardzību, tostarp datu drošību, IMI.

2. Reizi trijos gados Komisija ziņo Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītājam par 
aspektiem, kas saistīti ar personas datu 
aizsardzību, tostarp datu drošību, IMI. Šajā 
ziņojumā galveno uzmanību pievērš datu 
aizsardzības principu piemērošanas 
praktiskajiem aspektiem. Valsts 
uzraudzības iestādes spēj izpētīt un 
analizēt šo ziņojumu saskaņā ar 20. panta 
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3. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

svītrots

Or. en
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PASKAIDROJUMS

I. Komisijas priekšlikums

Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) kā bezmaksas pakalpojumu dalībvalstis izmanto 
kopš 2008. gada, un tās mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu iekšējā tirgū. Sistēma ir 
izrādījusies ātrs un drošs pārrobežu informācijas apmaiņas un administratīvās sadarbības 
līdzeklis, un tajā pašlaik ir reģistrētas vairāk nekā 6000 iestādes visās ES dalībvalstīs un EEZ 
valstīs.

Lai gan IMI sistēmu pašlaik izmanto informācijas apmaiņai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu (Profesionālo kvalifikāciju direktīva) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu 
direktīva), tā joprojām darbojas, pamatojoties uz Komisijas lēmumu un Komisijas ieteikumu, 
un tādēļ tai trūkst vienota juridiskā instrumenta. To uzskata par būtisku šķērsli IMI 
sistēmas — kas kļuvusi par efektīvu instrumentu dalībvalstu administratīvo institūciju 
ikdienas sadarbībā ar partneriem citās dalībvalstīs, nodrošinot pienācīgu kanālu informācijas 
apmaiņai dažādās valodās un vienlaikus arī tādu datu aizsardzības līmeni, kurš ir augstāks 
nekā tradicionālajos komunikāciju kanālos, — izmantošanas turpmākai paplašināšanai.

Dažādi Komisijas paziņojumi bruģē ceļu turpmākai IMI attīstībai, sākot to izmantot arī citās 
ES tiesību aktu jomās1, un veicina „patiesa elektroniskā tīkla” izveidi „tiešai Eiropas 
administrāciju saskarnei”. Tādēļ Komisija 2011. gada augustā nāca klajā ar šo priekšlikumu 
regulai, kuras mērķis ir izveidot vienotu IMI sistēmas tiesisko regulējumu un paredzēt 
noteikumu kopumu, lai nodrošinātu tās atbilstošu darbību. Tam vajadzētu ļaut paplašināt IMI 
izmantošanu, aptverot citas ES tiesību aktu jomas, un paredzēt skaidrus noteikumus par šīs 
sistēmas darbību un datu aizsardzību.

II. Referenta vispārējā nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu paredzēt kopīgu noteikumu kopumu attiecībā 
uz IMI darbību. Netraucēta pārrobežu informācijas apmaiņa starp dažādām dalībvalstu 
iestādēm ir ļoti svarīga mūsu centienos pabeigt vienotā tirgus izveidi. IMI ir izrādījusies 
uzticams un efektīvs instruments abās jomās, kurās tā jau darbojas, proti, jomās, kurās 
piemēro Profesionālo kvalifikāciju direktīvu un Pakalpojumu direktīvu, un pašreizējais 
priekšlikums ļaus vēl plašāk izmantot šīs sistēmas potenciālu iedzīvotāju un iekšējā tirgus 
labā.

IMI ir elastīgs instruments, ko var pielāgot dažādu likumdošanas jomu īpašām prasībām, un 
tās izmantošana jaunā, konsolidētā, veidā ļaus ne tikai uzlabot datu aizsardzību, bet arī 
                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku. 50 priekšlikumi, 
lai uzlabotu mūsu darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010)0608 galīgā redakcija, 
45. priekšlikums, 31. lpp.).
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kompetentajām iestādēm sazināties ātrāk vai lielākā skaitā politikas jomu. Visbeidzot, bet ne 
mazāk svarīgi, šī sistēma ļaus uzlabot vietējo iestāžu sadarbību un iesaistīšanos vienotajā 
tirgū.

Sagatavojot šo ziņojumu, referents ņēma vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 
atzinumu, Padomes prezidentūras un Eiropas Komisijas vairākkārt uzsvērtās politiskās 
saistības uzlabot vienotā tirgus pārvaldību un izstrādāt IMI sistēmas turpmākas paplašināšanas 
stratēģiju. Tika ņemts vērā arī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums 
(referents — Hernández Bataller) un 29. panta darba grupas atzinums1.

Referents šajā ziņojuma projektā ir iekļāvis salīdzinoši nelielu skaitu grozījumu, kuru mērķis 
ir uzlabot IMI sistēmas darbības pārredzamību un juridisko noteiktību.

a) Iekšējā tirgus informācijas sistēmas pilnveidošana un tās paplašināšana līdz citām 
Savienības tiesību jomām

Lai gan ar šo priekšlikumu pašreizējie IMI sistēmu reglamentējošie noteikumi tiek konsolidēti 
vienotā horizontālā juridiski saistošā instrumentā, referents uzskata, ka jebkādi turpmāki 
lēmumi par iespējamu tās paplašināšanu, aptverot jaunas Savienības tiesību aktu jomas, ir 
pienācīgi jāizskata šajā posmā. Eiropas Parlaments ir bieži uzsvēris, cik svarīgi ir pieņemt IMI 
darbības tiesisko regulējumu, un referents stingri atbalsta Komisijas priekšlikumu. Tomēr 
referents iebilst pret darbības jomas mainīšanu ar deleģēto aktu palīdzību.

Regulas I pielikumā ir sniegts to Savienības tiesību aktu jomu saraksts, kurās pašlaik izmanto 
IMI. II pielikumā ir uzskaitītas iespējamās turpmākas paplašināšanas jomas. Referents 
uzskata, ka izmaiņas sistēmas darbības jomā ir būtisks priekšlikuma elements, un tādēļ iesaka 
attiecībā uz jebkādu turpmāku IMI darbības jomas paplašināšanu iesniegt regulas 
priekšlikumu. Tādēļ viņš ierosina svītrot atsauci uz deleģētajiem aktiem un līdz ar to arī 
II pielikumu.

Referents arī vēlas uzsvērt — kā to pamatoti konstatējis EDAU atzinumā par Komisijas 
priekšlikumu, mēs nevaram izslēgt iespēju, ka „doma izmantot IMI kādā konkrētā politikas 
jomā var rasties vēlāk likumdošanas procesā un to var ierosināt Parlaments vai Padome”2. 
Mēs ar šādiem gadījumiem jau esam iepriekš saskārušies, piemēram, saistībā ar priekšlikumu 
attiecībā uz pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē. Tā kā Komisijas 
priekšlikumā paredzēta sistēmas darbības jomas paplašināšana tikai ar deleģēto aktu 
palīdzību, šādos gadījumos būtu skaidri jānosaka piemērojamā procedūra.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, IMI turpmākai paplašināšanai līdz jaunām politikas jomām 
var būt nepieciešamas papildu izmaiņas pašreizējās sistēmas funkcijās; šīs izmaiņas tad būtu 
pienācīgi jāņem vērā parastās likumdošanas procedūras piemērošanā.

b) Datu apstrāde un drošība — personas datu saglabāšana

                                               
1 Atzinums 01911/07/EN, WP 140.
2 EDAU atzinums, 2.2.1. punkts, 22.–24. apakšpunkts.
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Referents vēlas uzsvērt, ka ar šī regulas priekšlikuma 13. pantu tiek ieviesta bloķēšana, ko 
veic tad, kad ir aizritējuši astoņpadsmit mēneši, kopš ir oficiāli pabeigta administratīvās 
sadarbības procedūra attiecībā uz IMI apstrādātiem datiem, un tiek būtiski pagarināts datu 
saglabāšanas periods — no 6 mēnešiem, kā to paredz Komisijas Lēmums 2008/49/EK par 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (IMI) īstenošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību, 
līdz 5 gadiem. Referents pauž nožēlu, ka labojumi priekšlikumā ir ierosināti bez ietekmes 
novērtējuma un bez pietiekama pamatojuma šāda noteikuma nepieciešamībai. Komisija nav 
iesniegusi pietiekamus datus, lai pamatotu pašreizējā sešu mēnešu perioda pagarināšanas 
nepieciešamību, un līdz ar to trūkst datu, lai novērtētu, vai šis jaunais pagarinājums atbilst 
pašreizējiem tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Referents arī pauž nožēlu, ka nav sniegts detalizēts pamatojums attiecībā uz bloķēto datu 
glabāšanu — kas un uz kāda pamata drīkstēs piekļūt šiem datiem piecu gadu glabāšanas 
periodā. Turklāt, kā norādīts priekšlikuma 3. pantā, „IMI izmanto tādas informācijas 
apmaiņai starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju, kas nepieciešama ar iekšējo 
tirgu saistīto tiesību aktu īstenošanai, kuri paredz administratīvo sadarbību, tostarp personas 
datu apstrādi, starp dalībvalstīm vai dalībvalstīm un Komisiju”, līdz ar to IMI tiek noteikta 
par informācijas apmaiņas instrumentu. Tomēr jaunu funkciju ieviešana datu saglabāšanas 
jomā un attiecīgā perioda pagarināšana līdz pieciem gadiem pārsniedz sakontēji noteikto 
darbības jomu. Šķiet, ka šāda noteikuma pieņemšana var pārvērst IMI no dalībvalstu iestāžu 
izmantotā informācijas apmaiņas instrumenta par datubāzi1.

Referents atbalsta EDAU atzinumu un vēlas uzsvērt, ka Direktīvā 95/46/EK noteikts, ka 
personas dati jāglabā „ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem datus vāca vai kuriem 
tos turpmāk apstrādā”2.

Ņemot vērā iepriekš minētās bažas un regulas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā Komisijas 
izteikto apgalvojumu, ka ar šo priekšlikumu „tiek konsolidēti pašreizējie IMI reglamentējošie 
noteikumi vienotā horizontālā juridiski saistošā instrumentā”3, referents ierosina saglabāt 
pašreizējo sešu mēnešu glabāšanas periodu, kas noteikts Komisijas lēmumā par IMI 
ieviešanu4.

c) IMI dalībnieku un lietotāju piekļuves tiesības. Ārējie dalībnieki

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu attiecībā uz IMI darbības kārtību dalībvalstu 
administratīvajās institūcijās, tomēr joprojām pauž bažas par piekļuves IMI atļaušanu ārējiem 
dalībniekiem, jo sākotnēji tā bija paredzēta tikai dalībvalstu administratīvajām institūcijām. 
Referents pauž nožēlu, ka nav sniegti nekādi informācijas elementi, kas ļautu novērtēt šādu 
izmaiņu ietekmi, un tādēļ joprojām pauž bažas par to, kā šī iecere varētu izmainīt IMI 

                                               
1 Šīs bažas ir paustas arī EDAU atzinumā (6. lpp.) un 29. panta darba grupas vēstulē komisāram M. Barnier. 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).
3 Priekö likums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (COM(2011)0522 galīgā redakcija, paskaidrojuma raksta 2. punkts, 4. lpp.).
4 Komisijas 2007. gada 12. decembra Lēmums 2008/49/EK par Iekšējā tirgus sistēmas (IMI) īstenošanu 
(4. pants).
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darbības praktisko pusi, un it īpaši par šādu izmaiņu ietekmi uz datu aizsardzību un drošību, 
ņemot vērā to, ka IMI sākotnējais mērķis bija darīt iespējamu informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstu iestādēm, nevis starp dalībvalstu iestādēm un fiziskām personām un dažādām 
organizācijām.

Tādēļ referents uzskata, ka pirms IMI atvēršanas ārējiem dalībniekiem šis jautājums būtu 
jāprecizē un jāpaskaidro.

III. Secinājumi

Šī ziņojuma mērķis ir ierosināt grozījumus, ko referents uzskata par nepieciešamiem, lai 
palielinātu priekšlikuma juridisko noteiktību. Lai gan referents patur tiesības iesniegt papildu 
grozījumus pēc Komisijas priekšlikuma turpmākas izskatīšanas un apspriešanās, šajā posmā 
viņa nolūks ir rosināt rezultatīvas diskusijas komitejā.


