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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței 
interne („Regulamentul IMI”)
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0522),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0225/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 20111,

– având în vedere avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 22 noiembrie 
20112,

– având în vedere scrisoarea Grupului de lucru prevăzut la articolul 29 din 13 decembrie 
20113,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-
document/files/2011/20111213_letter_imi_en.pdf
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Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Scopul IMI trebuie să fie îmbunătățirea 
modului de funcționare a pieței interne, 
prin furnizarea unui instrument eficace, 
ușor de utilizat, pentru punerea în aplicare 
a cooperării administrative între statele 
membre și Comisie, facilitând astfel 
aplicarea actelor Uniunii prevăzute în 
anexele la acest regulament.

(3) Scopul IMI trebuie să fie îmbunătățirea 
modului de funcționare a pieței interne, 
prin furnizarea unui instrument eficace, 
ușor de utilizat, pentru schimbul de 
informații în vederea punerii în aplicare a 
cooperării administrative între statele 
membre și Comisie, facilitând astfel 
aplicarea actelor Uniunii prevăzute în 
anexa la prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru a asigura transparența, în special 
pentru persoanele vizate, actele Uniunii 
pentru care urmează să fie utilizat IMI 
trebuie enumerate în anexa I la prezentul 
regulament. Domeniile posibilelor
extinderi viitoare trebuie enumerate în 
anexa II. Este oportună identificarea în 
anexa II a unui set de acte ale Uniunii în 
cazul cărora este necesară evaluarea 
fezabilității din punct de vedere tehnic, a 
eficienței din punct de vedere al 
costurilor, a ușurinței în utilizare și a 
impactului general asupra sistemului, 
înainte de a se decide utilizarea sistemului 
IMI pentru respectivele acte.

(8) Pentru a asigura transparența, în special 
pentru persoanele vizate, actele Uniunii 
pentru care urmează să fie utilizat IMI 
trebuie enumerate în anexa I la prezentul 
regulament. 

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească norme pentru utilizarea IMI în 
scopul cooperării administrative, care 
poate cuprinde, inter alia, schimburi de 
informații bilaterale, proceduri de 
notificare, mecanisme de alertă, acorduri 
de asistență reciprocă și rezolvarea 
problemelor.

(10) Prezentul regulament trebuie să 
stabilească norme care să reglementeze 
funcționarea IMI în vederea schimbului
de informații aferent aplicării actelor 
Uniunii enumerate în anexa I la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deși IMI este, în esență, un instrument 
de comunicare destinat autorităților publice 
care nu este deschis publicului larg, s-ar 
putea dovedi necesară elaborarea unor 
mijloace tehnice pentru a permite 
actorilor externi precum cetățenii, 
întreprinderile și organizațiile să 
interacționeze cu autoritățile competente 
pentru a furniza informații și pentru a 
extrage date, sau pentru a își exercita 
drepturile în calitate de persoane vizate.
Astfel de mijloace tehnice ar trebui să 
includă garanții adecvate de protecție a 
datelor.

(12) Deși IMI este, în esență, un instrument 
de comunicare destinat autorităților 
publice, acesta nu este deschis publicului 
larg.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Schimbul de informații prin 
intermediul sistemului IMI rezultă din 
obligația legală a autorităților statelor 
membre de a oferi asistență reciprocă. 
Pentru a asigura funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne, 
informațiile primite de o autoritate 
competentă prin intermediul IMI din partea 
unui alt stat membru nu trebuie să fie 
private de valoarea lor probatorie în cadrul 
procedurilor administrative exclusiv pe 
motiv că ar proveni dintr-un alt stat 
membru sau că ar fi fost primită prin 
mijloace electronice și trebuie tratate de 
respectiva autoritate în același mod ca și 
documentele similare provenind din 
propriul stat membru.

(13) Schimbul de informații prin 
intermediul sistemului IMI rezultă din 
obligația legală a autorităților statelor 
membre prevăzută în actele Uniunii 
enumerate în anexa I la prezentul 
regulament. Pentru a asigura funcționarea 
corespunzătoare a pieței interne, 
informațiile primite de o autoritate 
competentă prin intermediul IMI din partea 
unui alt stat membru nu trebuie să fie 
private de valoarea lor probatorie în cadrul 
procedurilor administrative exclusiv pe 
motiv că ar proveni dintr-un alt stat 
membru sau că ar fi fost primită prin 
mijloace electronice și trebuie tratate de 
respectiva autoritate în același mod ca și 
documentele similare provenind din 
propriul stat membru.

Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Monitorizarea efectivă a aplicării 
prezentului regulament impune 
prezentarea periodică de către statele 
membre a informațiilor pertinente 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Comisia trebuie împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 290 din tratat, în ceea ce privește 
acte ale Uniunii, dintre cele enumerate în 
anexa II, în care prin intermediul IMI pot 
fi puse în aplicare dispoziții privind 
cooperarea administrativă și schimbul de 
informații.

eliminat

Or. en

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect Scopul și obiectul

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele
pentru utilizarea Sistemului de informare 
al pieței interne, denumit în continuare 
„IMI”, pentru cooperarea administrativă,
inclusiv prelucrarea datelor cu caracter 
personal, între autoritățile competente din 
statele membre și Comisie.

Scopul prezentului regulament este să 
stabilească norme care să reglementeze 
funcționarea unui Sistem de informare al 
pieței interne, denumit în continuare „IMI”, 
pentru realizarea unui schimb de 
informații necesare pentru cooperarea 
administrativă, inclusiv prelucrarea datelor 
cu caracter personal, între autoritățile 
competente din statele membre și Comisie.

Or. en
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul (1)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru actele enumerate în anexa II la 
prezentul regulament, Comisia poate 
decide utilizarea IMI, ținând cont de 
fezabilitatea tehnică, de eficiența din punct 
de vedere al costurilor, de ușurința în 
utilizare și de impactul general asupra 
sistemului. În astfel de cazuri, Comisia 
este împuternicită să includă actele 
respective în anexa I, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 23.

(1) Comisia poate propune modificarea 
anexei I la prezentul regulament în cazul 
în care decide că IMI trebuie utilizat 
pentru actele legislative noi. Propunerea 
în cauză are la bază o evaluare de impact 
care ține cont de fezabilitatea tehnică, de 
eficiența din punct de vedere al costurilor, 
de ușurința în utilizare, de aspecte legate 
de protecția datelor și de impactul general 
asupra sistemului.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul (2)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Adoptarea actului delegat poate fi 
precedată de o fază de testare (proiect-
pilot) cu durată limitată, care poate 
implica mai multe state membre, sau 
totalitatea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2 – litera (a)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Sistem de informare al pieței interne 
(«IMI»)” înseamnă instrumentul electronic 
furnizat de Comisia Europeană pentru a 
facilita cooperarea administrativă între 
administrațiile naționale și Comisie;

(a) „Sistem de informare al pieței interne 
(«IMI»)” înseamnă instrumentul electronic
furnizat de Comisia Europeană pentru a 
facilita schimbul de informații între 
administrațiile naționale și Comisie;
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Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „actori externi” înseamnă persoanele 
fizice sau juridice, altele decât utilizatorii 
IMI, care pot utiliza IMI prin mijloace 
tehnice și în conformitate cu un anumit 
flux de lucru predefinit, prevăzut în acest 
scop;

eliminat

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectiv general Responsabilități generale

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Statele membre adoptă toate măsurile 
necesare care să asigure eficacitatea 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament de către autoritățile 
competente.

Or. en
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Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru numește un 
coordonator național IMI ale cărui atribuții
includ:

(1) Fiecare stat membru numește un 
coordonator național IMI ale cărui 
responsabilități includ:

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) garantarea funcționării eficiente a 
sistemului, inclusiv prin răspunsuri 
adecvate și prompte ale autorităților 
competente la solicitările de cooperare 
administrativă.

(d) garantarea funcționării eficiente a 
sistemului, inclusiv prin răspunsuri 
adecvate și prompte ale autorităților 
competente la solicitările de schimb de 
informații.

Or. en

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Autoritățile competente își 
îndeplinesc obligațiile prevăzute de 
prezentul regulament în același mod în 
care și le-ar îndeplini dacă ar fi solicitate 
de o altă autoritate competentă din țara 
lor.

Or. en
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Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul cooperării prin intermediul 
IMI, autoritățile competente se asigură că 
un răspuns adecvat este furnizat în cel mai 
scurt interval de timp sau în termenul
fixat de actul aplicabil al Uniunii, 
acționând prin intermediul utilizatorilor 
IMI în conformitate cu procedurile de 
cooperare administrativă.

(1) În cadrul cooperării prin intermediul 
IMI, autoritățile competente se asigură că 
un răspuns este furnizat fără întârziere, cu 
respectarea dispozițiilor din actul 
aplicabil al Uniunii și a termenului fixat 
de acesta, acționând prin intermediul 
utilizatorilor IMI în conformitate cu 
procedurile de cooperare administrativă.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia asigură securitatea, 
disponibilitatea, întreținerea și dezvoltarea 
infrastructurii IT și a software-ului pentru 
IMI. Comisia furnizează un sistem 
multilingv, activități de formare în 
cooperare cu statele membre și un serviciu 
de asistență destinat statelor membre care 
utilizează IMI.

(1) Comisia este responsabilă de 
realizarea următoarelor sarcini:
(a) asigură securitatea, disponibilitatea, 
întreținerea și dezvoltarea infrastructurii IT 
și a software-ului pentru IMI; în special, 
Comisia asigură capacități de traducere, 
activități de formare în cooperare cu statele 
membre și un serviciu de asistență destinat 
statelor membre care utilizează IMI;

(2) Comisia poate participa la procedurile 
de cooperare administrativă care implică 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este prevăzut de 
unul din actele Uniunii enumerate în anexa 
I.

(b) participă la procedurile de cooperare 
administrativă care implică prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în cazul în 
care acest lucru este prevăzut de unul din 
actele Uniunii enumerate în anexa I;

(3) Comisia înregistrează coordonatorii 
naționali IMI și le acordă accesul la IMI.

(c) înregistrează coordonatorii naționali ai 
IMI și le acordă accesul la IMI;

(4) Comisia execută operațiunile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal în 
IMI în cazurile prevăzute de prezentul 
regulament.

(d) execută operațiunile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în IMI în 
cazurile prevăzute de prezentul regulament, 
în conformitate cu obiectivele stabilite de 
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actele aplicabile ale Uniunii menționate 
în anexa I;
(e) monitorizează aplicarea prezentului 
regulament și raportează cu privire la 
aceasta în conformitate cu articolul 26.

(5) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi 
revin în conformitate cu prezentul articol și 
pentru întocmirea rapoartelor și 
statisticilor, Comisia are acces la 
informațiile necesare legate de operațiunile 
de prelucrare efectuate în IMI.

(5) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi 
revin în conformitate cu prezentul articol și 
pentru întocmirea rapoartelor și 
statisticilor, Comisia are acces la 
informațiile necesare legate de operațiunile 
de prelucrare efectuate în IMI.

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Se interzice utilizarea datelor cu 
caracter personal prelucrate prin 
intermediul IMI pentru un scop specific, 
într-un mod incompatibil cu scopul inițial 
respectiv, cu excepția cazurilor în care 
acest lucru este prevăzut în mod explicit 
prin lege.

(5) Se interzice utilizarea datelor cu 
caracter personal prelucrate prin 
intermediul IMI pentru un scop specific, 
diferit de scopul inițial prevăzut de 
procedura de cooperare administrativă, cu 
excepția cazurilor în care acest lucru este 
prevăzut în mod explicit prin măsuri 
legislative adoptate în conformitate cu 
articolul 13 din Directiva 95/46/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date1.

_____________
1JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea 
administrativă între autoritățile 
competente din statele membre, sau 
pentru a își exercite drepturile în calitate 
de persoane vizate, sau în alte cazuri 
prevăzute într-un act al Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Actorii IMI se asigură că utilizatorii 
IMI care lucrează sub autoritatea lor 
respectă cererile altor actori IMI referitoare 
la păstrarea confidențialității informațiilor 
schimbate cu ajutorul IMI.

(2) Actorii IMI se asigură că utilizatorii 
IMI care lucrează sub autoritatea lor 
respectă cererile altor actori IMI referitoare 
la păstrarea confidențialității informațiilor 
schimbate cu ajutorul IMI. Astfel de cereri 
se transmit în mod expres prin 
intermediul IMI împreună cu informațiile 
care fac obiectul lor.

Or. en

Justificarea

O cerere de confidențialitate se anexează la informațiile transmise prin intermediul IMI 
pentru a se asigura tratamentul corespunzător al tuturor informațiilor confidențiale.
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Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

IMI se bazează pe proceduri de cooperare 
administrativă elaborate și actualizate în 
acest scop de către Comisie, în strânsă 
cooperare cu statele membre.

IMI se bazează pe proceduri de cooperare 
administrativă definite, elaborate și 
actualizate în acest scop de către Comisie, 
în strânsă cooperare cu statele membre.

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în IMI sunt blocate în termen de cel mult 
optsprezece luni de la încheierea oficială a 
unei proceduri de cooperare administrativă, 
cu excepția cazului în care o autoritate 
competentă solicită în mod expres blocarea 
înainte de acest termen, de la caz la caz.

(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în IMI sunt blocate în termen de cel mult 
șase luni de la încheierea oficială a unei 
proceduri de cooperare administrativă, cu 
excepția cazului în care o autoritate 
competentă solicită în mod expres blocarea 
înainte de acest termen, de la caz la caz.

Or. en

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o procedură de 
cooperare administrativă în IMI stabilește 
o listă de informații consultabilă ulterior 
ca referință de către actorii IMI, datele cu 
caracter personal incluse în această listă 
pot fi prelucrate atâta timp cât este 
necesar în acest scop, fie cu acordul 
persoanei vizate, fie în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru conformitatea 

eliminat
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cu un act al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu excepția depozitării lor, datele cu 
caracter personal blocate în conformitate 
cu prezentul articol sunt prelucrate numai 
în scopul dovedirii faptului că a avut loc 
un schimb de informații prin intermediul 
sistemului IMI, sau cu consimțământul 
persoanei vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Datele blocate sunt șterse în mod 
automat după cinci ani de la încheierea 
procedurii de cooperare administrativă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia asigură, prin mijloace 
tehnice, blocarea și ștergerea datelor cu 
caracter personal și extragerea lor în 
conformitate cu alineatul (3).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când o persoană fizică încetează 
a mai fi un utilizator IMI, datele cu caracter 
personal care o privesc sunt blocate prin 
mijloace tehnice pentru o perioadă de cinci 
ani. Cu excepția depozitării lor, aceste date 
sunt prelucrate în scopul dovedirii faptului 
că a avut loc un schimb de informații prin 
intermediul sistemului IMI, ele fiind șterse 
la sfârșitul perioadei de cinci ani.

(3) Atunci când o persoană fizică încetează 
a mai fi un utilizator IMI, datele cu caracter 
personal care o privesc sunt blocate prin 
mijloace tehnice pentru o perioadă de șase 
luni. Cu excepția depozitării lor, aceste 
date sunt prelucrate în scopul dovedirii 
faptului că a avut loc un schimb de 
informații prin intermediul sistemului IMI, 
ele fiind șterse la sfârșitul perioadei de șase 
luni.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI se asigură că persoanele 
vizate sunt informate cu privire la 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal 
în IMI și că acestea au acces la o notificare 
privind confidențialitatea, care le explică 
drepturile pe care le dețin și modul de 
exercitare al acestora, în conformitate cu 
articolele 10 sau 11 din 
Directiva 1995/46/CE și cu legislația 
națională care este în conformitate cu 
directiva respectivă.

(1) Actorii IMI care tratează nemijlocit cu 
persoanele vizate se asigură că acestea
sunt informate cu privire la prelucrarea 
datelor lor cu caracter personal în IMI și că 
acestea au acces la o notificare privind
confidențialitatea, care le explică drepturile 
pe care le dețin și modul de exercitare al 
acestora, în conformitate cu articolele 10 
sau 11 din Directiva 95/46/CE și cu 
legislația națională care este în 
conformitate cu directiva respectivă.

Or. en
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Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 
în conformitate cu legislația națională. 
Corectarea și eliminarea se efectuează în 
termen de 60 de zile, de către actorul IMI 
responsabil.

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 
în conformitate cu legislația națională. 
Corectarea și eliminarea se efectuează cât 
mai curând cu putință, dar nu mai târziu 
de 60 de zile, de către actorul IMI 
responsabil.

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele cu caracter personal blocate în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 
nu trebuie rectificate sau șterse cu 
excepția cazului în care se poate 
demonstra clar că acest tip de rectificare 
sau de ștergere este necesar pentru 
protejarea drepturilor persoanelor vizate 
și nu subminează valoarea lor ca dovadă 
a faptului că a avut loc un schimb de 
informații prin intermediul sistemului 
IMI.

eliminat

Or. en

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care acuratețea sau 
caracterul legal al datelor blocate în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1)
sunt contestate de persoana vizată, acest 
fapt trebuie înregistrat, iar informațiile 
corectate trebuie de asemenea înregistrate.

(3) În cazul în care acuratețea sau 
caracterul legal al datelor blocate în 
conformitate cu articolul 13 sunt contestate 
de persoana vizată, acest fapt trebuie 
înregistrat, iar informațiile corectate trebuie 
de asemenea înregistrate.

Or. en

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În temeiul prezentul regulament, între 
actorii IMI din Uniunea Europeană și cei 
aflați într-o țară terță pot fi schimbate date 
cu caracter personal în IMI, doar în cazul 
în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) În temeiul prezentul regulament, între 
actorii IMI din Uniunea Europeană și cei 
aflați într-o țară terță pot fi schimbate date 
cu caracter personal în IMI, doar în cazul 
în care sunt îndeplinite toate condițiile 
următoare:

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Exercitarea delegării de competențe eliminat
(1) Competențele de a adopta actele 
delegate menționate la articolul 4 sunt 
conferite Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată.
(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
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prevăzute la articolele 24 și 25.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revocarea delegării de competențe eliminat
(1) Parlamentul European sau Consiliul 
pot revoca delegarea de competențe 
menționată la articolul 3.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe informează celălalt legiuitor 
și Comisia, cel târziu cu o lună înaintea 
adoptării unei decizii finale, indicând 
competențele delegate care ar putea face 
obiectul unei revocări, precum și motivele 
eventuale ale acesteia.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor indicate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte imediat 
sau de la o dată ulterioară, specificată în 
textul acesteia. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate deja în 
vigoare. Decizia respectivă se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiecții la actele delegate eliminat
(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
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prezenta obiecții față de actele delegate în 
termen de două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă se 
prelungește cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții cu 
privire la actul delegat sau dacă, înaintea 
acestei date, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că au 
decis să nu prezinte obiecții, actul delegat 
intră în vigoare la data prevăzută în 
dispozițiile acestuia.
(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul obiectează cu privire la actul 
delegat adoptat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care formulează 
obiecții prezintă motivele care au stat la 
baza acestora.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O dată la trei ani, Comisia prezintă un 
raport Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor privind aspectele 
referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal în IMI, inclusiv securitatea 
datelor.

(2) O dată la trei ani, Comisia prezintă un 
raport Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor privind aspectele 
referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal în IMI, inclusiv securitatea 
datelor. Raportul în cauză ar trebui să se 
axeze pe aspectele practice ale aplicării 
principiilor privind protecția datelor. 
Autoritățile naționale de supraveghere 
trebuie să fie în măsură să studieze și să 
analizeze raportul în conformitate cu 
articolul 20 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 40
Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa eliminată

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

I. Propunerea Comisiei

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) funcționează din 2008 ca un serviciu gratuit 
oferit statelor membre în vederea îmbunătățirii schimburilor de informații din cadrul pieței 
interne. Sistemul și-a demonstrat calitatea de mijloc rapid și sigur pentru realizarea 
schimburilor de informații și a cooperării administrative la nivel transfrontalier, având în 
prezent ca utilizatori înregistrați peste 6 000 de autorități din toate statele membre și țările 
SEE. 

Utilizat în prezent pentru schimbul de informații în temeiul Directivei 2005/36/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale („Directiva privind calificările profesionale”) și al 
Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne („Directiva privind serviciile”), sistemul IMI 
continuă să funcționeze pe baza unei decizii a Comisiei și a unei recomandări a Comisiei, 
lipsindu-i un instrument juridic unic. Acest lucru este perceput ca un obstacol important în 
calea extinderii în continuare a sistemului IMI, care a evoluat ca un instrument eficace pentru 
cooperarea de zi cu zi a structurilor administrative din diferite state membre cu omologii lor 
din alte state membre, punându-le la dispoziție un canal adecvat pentru realizarea 
schimburilor de informații în mai multe limbi și garantând totodată un nivel de protecție a 
datelor mai ridicat față de cel oferit de canalele de comunicare tradiționale. 

O serie de comunicări ale Comisiei pregătesc calea pentru viitoarea extindere a IMI la alte 
sectoare ale legislației UE1 și promovează crearea unei „veritabile rețele electronice «face to 
face» a administrațiilor europene”. În august 2011, Comisia a propus, așadar, acest 
regulament, având ca scop specific crearea unui cadru juridic unic pentru sistemul IMI și 
introducerea unei serii de norme care să asigure buna funcționare a sistemului. Acest lucru ar 
trebui să permită IMI să se extindă în viitor la alte sectoare ale legislației UE și să stabilească 
o serie de norme clare privind funcționarea acestuia și protecția datelor în cursul prelucrării. 

II. Poziția generală a raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei privind stabilirea unui set de norme comune pentru 
funcționarea sistemului IMI. Un schimb transfrontalier de informații care se desfășoară fără 
probleme între diversele autorități din statele membre este esențial în contextul eforturilor de 
finalizare a pieței unice. Sistemul IMI s-a dovedit a fi un instrument fiabil și eficient în cele 
două domenii în care funcționează deja, și anume în domeniile acoperite de Directiva privind 
                                               
1 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor - „Către un act privind piaţa unică: Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de 
competitivitate. 50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor 
reciproce”, COM(2010)0608, propunerea nr. 45, pagina 34.
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calificările profesionale și de Directiva privind serviciile, iar propunerea de față va permite 
exploatarea în continuare a întregului potențial al IMI, ceea ce va aduce beneficii nete atât 
cetățenilor, cât și pieței interne. 

IMI reprezintă un instrument flexibil care poate fi adaptat la cerințele specifice ale diferitor 
domenii legislative, iar utilizarea sa sub o formă nouă, consolidată va permite nu numai o mai 
bună protecție a datelor, ci va oferi autorităților competente și posibilitatea de a comunica mai 
rapid sau de a comunica în cadrul unui număr mai mare de domenii de politică. Nu mai puțin 
importantă este și posibilitatea unei mai bune cooperări între autoritățile de la nivel local și 
participarea lor la piața unică. 

Atunci când a elaborat prezentul raport, raportorul a luat în considerare avizul Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor și angajamentul politic, prezentat cu mai multe ocazii de 
Președinție și de Comisia Europeană, în favoarea unei mai bune guvernări a pieței unice și a 
unei strategii pentru extinderea în continuare a sistemului IMI. A fost luat în considerare, de 
asemenea, avizul Comitetului Economic și Social European (raportor: Hernández Bataller), 
precum și avizul Grupului de lucru prevăzut la articolul 291.

Raportorul a inclus în prezentul proiect de raport un număr relativ mic de amendamente, 
vizând să îmbunătățească transparența și securitatea juridică în contextul funcționării 
sistemului IMI. 

(a) Dezvoltarea Sistemului de informare al pieței interne și extinderea acestuia la alte 
sectoare ale legislației UE

Deși prezenta propunere consolidează normele actuale care reglementează sistemul IMI în 
cadrul unui instrument juridic orizontal unic cu caracter obligatoriu, raportorul consideră că 
orice decizii viitoare cu privire la o posibilă extindere a sistemului IMI la noi sectoare ale 
legislației europene trebuie analizate în mod corespunzător în această etapă. Parlamentul 
European a subliniat în repetate rânduri importanța unui cadru juridic cuprinzător pentru 
funcționarea IMI, iar raportorul sprijină ferm propunerea Comisiei. Cu toate acestea, 
raportorul dorește să își exprime rezervele în ceea ce privește modificarea domeniului de 
aplicare prin intermediul actelor delegate. 

Lista domeniilor din legislația Uniunii care sunt suportate în prezent de sistemul IMI este 
prevăzută în anexa I. Domeniile care ar putea face în viitor obiectul unei eventuale extinderi 
sunt prezentate în anexa II. Raportorul consideră că modificarea domeniului de aplicare este 
un element esențial al propunerii și, prin urmare, recomandă ca eventualele extinderi ale 
domeniului de aplicare al IMI să facă obiectul unei noi propuneri de regulament. Raportorul
propune, așadar, să se elimine trimiterea la acte delegate și, prin urmare, să se elimine și 
anexa II. 

De asemenea, raportorul dorește să sublinieze că, potrivit unei observații juste din avizul la 
propunerea Comisiei emis de AEPD, nu se poate exclude posibilitatea ca „ideea aplicării 
sistemului IMM într-un anumit domeniu de politică să apară într-o fază ulterioară a procesului 

                                               
1 Avizul 01911/07/EN, WP 140.
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legislativ și să fie propusă de Parlament sau de Consiliu”1. Am fost deja martori la situații 
asemănătoare în trecut, de exemplu în cazul propunerii privind drepturile pacienților și 
asistența medicală transfrontalieră. Procedura de urmat în astfel de cazuri necesită clarificare, 
deoarece în propunerea Comisiei se prevede că extinderea domeniului de aplicare se poate 
realiza numai prin acte delegate. 

La fel de important este faptul că extinderea în viitor a sistemului IMI la noi domenii de 
politică ar putea impune modificarea suplimentară a funcționalităților existente ale sistemului. 
Aceste modificări vor putea fi operate în mod corespunzător prin intermediul procedurii 
legislative ordinare.  

(b) Prelucrarea și securitatea datelor - păstrarea datelor cu caracter personal

Raportorul dorește să sublinieze că, în conformitate cu articolul 13 din propunerea de 
regulament, procedura de blocare a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemului 
IMI demarează după optsprezece luni de la încheierea unei proceduri de cooperare 
administrativă, iar perioada de păstrare a datelor se prelungește în mod semnificativ de la 6 
luni, astfel cum se prevede în Decizia Comisiei 2008/49 privind punerea în aplicare a 
Sistemului de informare al pieței interne (IMI) în ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal, la 5 ani. Raportorul regretă faptul că această modificare se introduce în 
propunere fără efectuarea unei evaluări de impact și fără justificarea corespunzătoare a 
necesității de a introduce o astfel de dispoziție. Comisia nu a prezentat date suficiente care să 
justifice prelungirea termenului de șase luni, existent deja, și, prin urmare, nu sunt disponibile 
date pe baza cărora să se evalueze dacă această prelungire este compatibilă cu legislațiile 
naționale în vigoare privind protecția datelor. 

Raportorul regretă și faptul că nu a fost prezentată o explicație detaliată în ceea ce privește 
perioada de păstrare a datelor blocate, mai exact cine și în ce temei poate fi autorizat să aibă 
acces la datele în cauză în perioada de păstrare de cinci ani. În plus, potrivit articolului 3 din 
propunere, „IMI se utilizează pentru schimbul de informații între autoritățile competente din 
statele membre și Comisie necesar pentru punerea în aplicare a actelor privind piața internă 
care prevăd cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de date cu caracter personal”, IMI 
fiind astfel definit ca un instrument IT pentru schimbul de informații. Introducerea unor noi 
funcții în ceea ce privește păstrarea datelor și prelungirea perioadei de păstrare până la cinci 
ani depășește însă cu mult domeniul de aplicare stabilit inițial. Se pare că această prevedere ar 
putea avea ca rezultat transformarea sistemului IMI dintr-un instrument destinat schimburilor 
de informații între autoritățile statelor membre într-o bază de date2. 

Raportorul împărtășește poziția Grupului de lucru și dorește să sublinieze că, potrivit 
Directivei 95/46/CE privind protecția datelor, datele cu caracter personal trebuie păstrate „o 
perioadă nu mai lungă decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost 

                                               
1 Avizul AEPD, articolul 2.2.1 punctele 22-24.
2 Aceste preocupări au fost exprimate, de asemenea, în avizul AEPD (p. 6) şi în scrisoarea Grupului de lucru 
prevăzut la articolul 29 adresată Comisarului Barnier. 
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colectate sau pentru care vor fi prelucrate ulterior”1.

Raportorul propune să fie menținută perioada actuală de păstrare de șase luni stabilită în 
Decizia Comisiei privind punerea în aplicare a IMI2, având în vedere preocupările exprimate 
mai sus și declarația Comisiei din expunerea de motive din cadrul propunerii, potrivit căreia 
propunerea privind sistemul IMI „consolidează normele actuale care reglementează sistemul 
IMI în cadrul unui instrument juridic orizontal unic cu caracter obligatoriu”3.

(c) Drepturile de acces ale actorilor și utilizatorilor IMI - actorii externi 

Raportorul salută propunerea Comisiei privind modalitățile de funcționare a sistemului IMI în 
cadrul administrațiilor statelor membre, dar este îngrijorat de posibilitatea acordării accesului 
la IMI actorilor externi, întrucât acest sistem a fost conceput inițial pentru autoritățile 
administrative din statele membre. Raportorul regretă faptul că nu au fost puse la dispoziție 
elemente cu ajutorul cărora să se evalueze impactul acestei modificări și, prin urmare, este în 
continuare preocupat de modul în care această intenție ar putea modifica aspectul practic al 
funcționării IMI, în special de impactul pe care l-ar putea avea această modificare asupra 
protecției și securității datelor, având în vedere că scopul inițial al IMI era de a permite 
realizarea de schimburi de informații între autoritățile statelor membre, dar nu între 
autoritățile statelor membre și persoane fizice sau diverse organizații. 

Prin urmare, raportorul consideră că acest aspect ar trebui precizat și explicat în mod mai 
detaliat, înainte ca sistemul IMI să fie deschis actorilor externi. 

III. Concluzie

Scopul acestui raport este să propună modificările pe care raportorul le consideră necesare în 
vederea consolidării securității juridice a propunerii. Deși raportorul își rezervă dreptul de a 
depune mai multe amendamente după ce va examina mai îndeaproape propunerea Comisiei și 
va proceda și la alte consultări, intenția sa în acest moment este să genereze o dezbatere 
fructuoasă în cadrul comisiei. 

                                               
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
articolul 6 alineatul (1) litera (e). 
2 Decizia Comisiei 2008/49/CE din 12 decembrie 2007 privind punerea în aplicare a Sistemului de informare al 
pieţei interne (IMI) în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, Articolul 4. 
3 Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cooperarea administrativă prin 
intermediul Sistemului de informare al pieţei interne, COM(2011)0522, p. 4, punctul 2 din Expunerea de motive.


