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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)
(COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0522),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0225/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet av den 7 december 2011 från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén1,

– med beaktande av yttrandet av den 22 november 2011 från Europeiska 
datatillsynsmannen2,

– med beaktande av skrivelsen av den 13 december 2011 från artikel 29-gruppen3,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/other-
document/files/2011/20111213_letter_imi_en.pdf. 
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Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Syftet med IMI bör vara att förbättra 
den inre marknadens funktion genom att 
tillhandahålla ett effektivt och 
användarvänligt verktyg för det 
administrativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, och 
på så sätt underlätta tillämpningen av de 
unionsakter som förtecknas i bilagorna till 
denna förordning.

(3) Syftet med IMI bör vara att förbättra 
den inre marknadens funktion genom att 
tillhandahålla ett effektivt och 
användarvänligt verktyg för 
informationsutbyte i syfte att genomföra 
det administrativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna och kommissionen, och 
på så sätt underlätta tillämpningen av de 
unionsakter som förtecknas i bilagan till 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkerställa insynen, särskilt för 
de registrerade, bör de unionsakter för 
vilka IMI ska användas förtecknas i 
bilaga I till denna förordning. Områden för 
eventuell utvidgning ska förtecknas i 
bilaga II. Det är lämpligt att i bilaga II 
definiera en uppsättning unionsakter för 
vilka det är nödvändigt att utvärdera den 
tekniska genomförbarheten, 
kostnadseffektiviteten, 
användarvänligheten och den 
övergripande inverkan på systemet, innan 
man beslutar att använda IMI för dessa 
akter.

(8) För att säkerställa insynen, särskilt för 
de registrerade, bör de unionsakter för 
vilka IMI ska användas förtecknas i 
bilaga I till denna förordning. 

Or. en
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Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I denna förordning bör det fastställas 
regler för användning av IMI för 
administrativt samarbete som bland annat 
kan omfatta informationsutbyte mellan två 
parter, anmälningsförfaranden, 
varningsmekanismer, arrangemang för 
ömsesidigt bistånd och problemlösning.

(10) I denna förordning bör det fastställas 
regler för driften av IMI för 
informationsutbyte i samband med 
tillämpningen av de unionsakter som 
anges i bilaga I till denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 4
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.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Informationsutbytet genom IMI följer 
av medlemsstaternas myndigheters 
lagenliga skyldigheter att ge ömsesidigt 
bistånd. För att säkerställa att den inre 
marknaden fungerar korrekt bör 
information som en behörig myndighet har 
mottagit via IMI från en annan 
medlemsstat inte fråntas sitt värde som 
bevis i administrativa förfaranden endast 
på grundval av att informationen härrör 
från en annan medlemsstat eller att den har 
erhållits på elektronisk väg, och 
myndigheten bör behandla informationen 
på samma sätt som den behandlar liknande 
handlingar som härrör från den egna 
medlemsstaten.

(13) Informationsutbytet genom IMI följer 
av medlemsstaternas myndigheters 
lagenliga skyldigheter enligt de 
unionsakter som anges i bilaga I till 
denna förordning. För att säkerställa att 
den inre marknaden fungerar korrekt bör 
information som en behörig myndighet har 
mottagit via IMI från en annan 
medlemsstat inte fråntas sitt värde som 
bevis i administrativa förfaranden endast 
på grundval av att informationen härrör 
från en annan medlemsstat eller att den har 
erhållits på elektronisk väg, och 
myndigheten bör behandla informationen 
på samma sätt som den behandlar liknande 
handlingar som härrör från den egna 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) En effektiv övervakning av 
tillämpningen av denna förordning 
förutsätter att medlemsstaterna 
regelbundet lämnar relevant information 
till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Kommissionen bör befullmäktigas att utgår
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anta delegerade akter enligt artikel 290 i 
fördraget när det gäller unionsakter bland 
dem som förtecknas i bilaga II, i vilka 
bestämmelser om administrativt 
samarbete och informationsutbyte kan 
genomföras genom IMI.

Or. en

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syfte Syfte och innehåll

Or. en

Ändringsförslag 9
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.

Syftet med denna förordning är att 
fastställa regler för driften av 
informationssystemet för den inre 
marknaden (nedan kallat IMI) i fråga om
informationsutbyte som är nödvändigt för 
administrativt samarbete, inbegripet 
hantering av personuppgifter, mellan de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna 
och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1
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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 kan lägga fram förslag 
till ändring av bilaga I till denna 
förordning om den beslutar att IMI ska 
användas för nya lagstiftningsakter. Ett 
sådant förslag ska grunda sig på en 
konsekvensbedömning som tar hänsyn till 
den tekniska genomförbarheten, 
kostnadseffektiviteten, 
användarvänligheten, 
uppgiftsskyddsaspekterna och den 
övergripande inverkan på systemet.

Or. en

Ändringsförslag 11
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 12
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 mellan de 
nationella förvaltningarna och 
kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänt syfte Allmänt ansvar

Or. en

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Medlemsstaterna ska vidta alla 
åtgärder som är nödvändiga för att se till 
att denna förordning tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt av de behöriga 
myndigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en 
IMI-samordnare vars uppdrag ska omfatta 
följande:

1. Varje medlemsstat ska utse en IMI-
samordnare vars ansvar ska omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Se till att systemet fungerar effektivt, 
inbegripet tillfredsställande svar i tid från 
de behöriga myndigheterna på begäran om 
administrativt samarbete.

d) Se till att systemet fungerar effektivt, 
inbegripet tillfredsställande svar i tid från 
de behöriga myndigheterna på begäran om 
informationsutbyte.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. De behöriga myndigheterna ska 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
förordning på samma sätt som de skulle 
göra om de handlade på begäran av en 
annan behörig myndighet i sitt eget land.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När behöriga myndigheter samarbetar 
genom IMI ska de se till att 
tillfredsställande svar lämnas så snart som 
möjligt eller inom den tidsfrist som 
fastställs i tillämplig unionsakt, genom att 
agera via IMI-användare i enlighet med de 
förfaranden som gäller för administrativt 
samarbete.

1. När behöriga myndigheter samarbetar 
genom IMI ska de se till att ett svar lämnas 
utan dröjsmål i enlighet med de 
bestämmelser och inom den tidsfrist som 
fastställs i tillämplig unionsakt, genom att 
agera via IMI-användare i enlighet med de 
förfaranden som gäller för administrativt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ansvara för att 
utföra följande uppgifter:

1. Kommissionen ska trygga säkerhet, 
tillgänglighet, underhåll och utveckling av 
programvaran och IT-infrastrukturen för 
IMI. Den ska tillhandahålla ett flerspråkigt 
system, utbildning i samarbete med 
medlemsstaterna och en hjälpcentral som 
medlemsstaterna kan vända sig till i fråga 
om användningen av IMI.

a) Trygga säkerhet, tillgänglighet, 
underhåll och utveckling av programvaran 
och it-infrastrukturen för IMI.
Kommissionen ska framför allt 
tillhandahålla översättningsfunktioner,
utbildning i samarbete med 
medlemsstaterna och en hjälpcentral som 
medlemsstaterna kan vända sig till i fråga 
om användningen av IMI.

2. Kommissionen kan delta i förfaranden 
för administrativt samarbete som 
inbegriper hantering av personuppgifter när 
detta krävs enligt en unionsakt som ingår i 
förteckningen i bilaga I.

b) Delta i förfaranden för administrativt 
samarbete som inbegriper hantering av 
personuppgifter när detta krävs enligt en 
unionsakt som ingår i förteckningen i 
bilaga I.

3. Kommissionen ska registrera de 
nationella IMI-samordnarna och bevilja 
dem tillträde till IMI.

c) Registrera de nationella IMI-
samordnarna och bevilja dem tillträde till 
IMI.

4. Kommissionen ska hantera 
personuppgifter i IMI där detta krävs enligt 

d) Hantera personuppgifter i IMI där detta 
krävs enligt denna förordning i enlighet 
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denna förordning. med de syften som fastställs i de 
tillämpliga unionsakter som anges i 
bilaga I.
e) Övervaka tillämpningen av denna 
förordning och lämna en rapport i 
enlighet med artikel 26.

5. För genomförandet av sina uppdrag 
enligt denna artikel och för utarbetandet av 
rapporter och statistik ska kommissionen 
ha tillträde till den nödvändiga information 
som hör samman med hanteringen i IMI.

5. För genomförandet av sina uppdrag 
enligt denna artikel och för utarbetandet av 
rapporter och statistik ska kommissionen 
ha tillträde till den nödvändiga information 
som hör samman med hanteringen i IMI.

Or. en

Ändringsförslag 21
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 som skiljer sig 
från det ursprungliga ändamål som 
föreskrivs inom förfarandet för 
administrativt samarbete får inte
användas, utom om detta uttryckligen 
tillåts i lagstiftningsåtgärder som antagits 
i enlighet med artikel 13 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter1.

_____________
1EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 7
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23
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 
beaktar andra IMI-aktörers begäranden om 
konfidentiell behandling av information 
som utväxlas genom IMI. Sådana 
begäranden ska uttryckligen överföras via 
IMI tillsammans med den information
som berörs.

Or. en

Motivering

För att se till att all konfidentiell information verkligen behandlas som konfidentiell 
information ska en begäran om konfidentiell behandling bifogas den information som 
överförs via IMI.

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

IMI ska baseras på förfaranden för IMI ska baseras på förfaranden för 
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administrativt samarbete som 
kommissionen utvecklar och uppdaterar för 
detta ändamål i nära samarbete med 
medlemsstaterna.

administrativt samarbete som 
kommissionen fastställer, utvecklar och 
uppdaterar för detta ändamål i nära 
samarbete med medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

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.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Personuppgifter som har blockerats 
enligt denna artikel ska, med undantag av 
arkivering, endast hanteras när det gäller 
bevis på informationsutbyte genom IMI 
eller med den registrerades medgivande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Blockerade uppgifter ska raderas 
automatiskt fem år efter att förfarandet 
för administrativt samarbete har avslutats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom tekniska 
hjälpmedel säkerställa blockering och 
radering av personuppgifter samt 
inhämtning av dem enligt punkt 3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
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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 sex månader. De ska, 
med undantag av arkiveringen, endast 
hanteras när det gäller att bevisa att 
informationsutbyte förekommit genom IMI 
och ska raderas efter 
sexmånadersperioden.

Or. en

Ändringsförslag 31
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 i kontakten med 
registrerade se till att dessa 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 95/46/EG och nationell lagstiftning 
enligt det direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 32
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 

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 
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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.

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 60 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 33
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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den registrerade har invändningar 
mot korrektheten eller lagligheten för de 
uppgifter som blockerats enligt artikel 13.1
ska en anmärkning om detta registreras 
tillsammans med den korrekta, rättade 
informationen.

3. Om den registrerade har invändningar
mot korrektheten eller lagligheten för de 
uppgifter som blockerats enligt artikel 13
ska en anmärkning om detta registreras 
tillsammans med den korrekta, rättade 
informationen.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Personuppgifter kan utväxlas genom IMI 
enligt denna förordning mellan IMI-aktörer 
inom unionen och aktörer i ett tredjeland, 
förutsatt att följande villkor uppfylls:

1. Personuppgifter kan utväxlas genom IMI 
enligt denna förordning mellan IMI-aktörer 
inom unionen och aktörer i ett tredjeland, 
förutsatt att alla följande villkor uppfylls:

Or. en

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utövande av delegering utgår
1. Befogenheterna att anta de akter som 
anges i artikel 4 ska delegeras till 
kommissionen tills vidare.
2. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska kommissionen samtidigt 
överlämna den till Europaparlamentet 
och rådet.
3. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
artiklarna 24 och 25.

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återkallande av delegering utgår
1. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 3 får återkallas av 
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Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering ska underrätta 
medlagstiftaren och kommissionen senast 
en månad innan ett slutligt beslut fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som återkallas och skälen därtill.
3. Beslutet om återkallande medför att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör. Beslutet får 
verkan omedelbart eller vid ett senare 
angivet datum. Beslutet påverkar inte 
sådana delegerade akter som redan har 
trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Invändning mot delegerade akter utgår
1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändning mot en delegerad akt inom två 
månader från den dag då akten 
överlämnats till dem. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.
2. När denna tidsfrist löper ut och varken 
Europaparlamentet eller rådet har lämnat 
invändningar mot den delegerade akten 
eller om Europaparlamentet och rådet 
före denna tidpunkt båda har underrättat 
kommissionen om att de har beslutat att 
inte lämna invändningar, ska den 
delegerade akten träda i kraft det datum 
som gäller enligt villkoren.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt får den 
inte träda i kraft. Den institution som 
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invänder mot en delegerad akt ska ange 
skälen till detta.

Or. en

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vart tredje år ska kommissionen lämna 
en rapport till Europeiska 
datatillsynsmannen om aspekter som hör 
samman med skyddet av personuppgifter i 
IMI, inbegripet datasäkerhet.

2. Vart tredje år ska kommissionen lämna 
en rapport till Europeiska 
datatillsynsmannen om aspekter som hör 
samman med skyddet av personuppgifter i 
IMI, inbegripet datasäkerhet. Rapporten 
ska fokusera på de praktiska aspekterna 
av tillämpningen av principerna för 
uppgiftsskydd. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska ha möjlighet 
att studera och analysera rapporten i 
enlighet med artikel 20.3.

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilagan utgår

Or. en
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MOTIVERING

I. Kommissionens förslag

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) har varit i bruk sedan 2008 som en 
kostnadsfri tjänst för medlemsstaterna i syfte att förbättra informationsutbytet inom den inre 
marknaden. Systemet har visat sig vara ett snabbt och säkert verktyg för gränsöverskridande 
informationsutbyte och administrativt samarbete och har för närvarande över 6 000 
registrerade myndigheter i alla EU-medlemsstater och EES-länder. 

IMI-systemet används för närvarande för informationsutbyte enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(direktivet om yrkeskvalifikationer) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG 
av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Det grundar 
sig fortfarande på ett beslut och en rekommendation från kommissionen, och till följd av detta 
finns ingen enskild rättsakt. Detta har ansetts utgöra ett avsevärt hinder för vidare utökning av 
IMI-systemet, som har utvecklats till ett effektivt verktyg för de olika förvaltningsstrukturerna 
i medlemsstaterna i deras dagliga samarbete med motsvarande myndigheter i andra 
medlemsstater. Systemet säkerställer nämligen en viktig kanal för informationsutbyte på olika 
språk, samtidigt som det garanterar en högre grad av uppgiftsskydd jämfört med traditionella 
kommunikationskanaler. 

Ett antal meddelanden från kommissionen banar vägen för en framtida utvidgning av IMI till 
andra områden av unionsrätten1 och främjar inrättandet av ett genuint elektroniskt nät där 
EU:s förvaltningar kan mötas ”ansikte mot ansikte”. Kommissionen lade därför i augusti 2011 
fram detta förslag till förordning med det specifika syftet att skapa en enda rättslig ram för 
IMI-systemet och fastställa regler för att säkerställa att systemet fungerar korrekt. Detta bör 
göra det möjligt att i framtiden utvidga IMI till andra områden av unionsrätten och fastställa 
tydliga regler för systemets funktion och behandling av uppgiftsskydd. 

II. Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att fastställa gemensamma regler för IMI:s 
funktion. Ett välfungerande gränsöverskridande informationsutbyte mellan olika myndigheter 
i medlemsstaterna är avgörande i vårt arbete med att fullborda den inre marknaden. IMI har 
visat sig vara ett tillförlitligt och effektivt verktyg inom de båda områden där det redan har 
använts, nämligen direktivet om yrkeskvalifikationer och tjänstedirektivet. Genom förslaget 
kommer det att bli möjligt att i ännu högre grad utnyttja IMI:s fulla potential, vilket otvetydigt 
skulle gynna medborgarna och den inre marknaden. 
                                               
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén ”På väg mot en inremarknadsakt. Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi. Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans”, 
COM(2010)0608, förslag nr 45 på sidan 31.
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IMI är ett flexibelt verktyg som kan anpassas efter de särskilda krav som ställs inom olika 
lagstiftningsområden, och dess användning i en ny konsoliderad form kommer inte bara att ge 
ett bättre uppgiftsskydd utan även göra det möjligt för behöriga myndigheter att kommunicera 
snabbare och inom fler politikområden. Sist men inte minst kommer systemet att skapa 
förutsättningar för ett bättre samarbete mellan myndigheter på lokal nivå och öka deras 
delaktighet på den inre marknaden. 

Vid utarbetandet av detta betänkande har föredraganden tagit hänsyn till yttrandet från 
Europeiska datatillsynsmannen och det politiska åtagande som ordförandeskapet och 
kommissionen vid flera tillfällen har gett uttryck för, nämligen att åstadkomma en bättre 
styrning av den inre marknaden och en strategi för att ytterligare utvidga IMI-systemet. 
Hänsyn har tagits till såväl yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
(föredragande: Hernández Bataller) som yttrandet från artikel 29-gruppen1.

Föredraganden har i detta förslag till betänkande lagt fram ett relativt begränsat antal 
ändringsförslag i syfte att öka insynen i och den rättsliga förutsebarheten för IMI-systemets 
funktion. 

a) Utveckling av informationssystemet för den inre marknaden och dess utvidgning till 
andra områden av unionsrätten

Även om förslaget till förordning konsoliderar de aktuella regler som gäller för IMI i ett och 
samma övergripande rättsligt bindande instrument anser föredraganden att alla framtida beslut 
om att eventuellt utvidga IMI till att omfatta nya områden av unionsrätten bör övervägas noga 
i detta skede. Europaparlamentet har ofta betonat vikten av en övergripande rättslig ram för 
hur IMI ska fungera, och föredraganden stöder starkt kommissionens förslag. Föredraganden 
vill icke desto mindre uttrycka sin tveksamhet över ändringen av räckvidden genom 
delegerade akter. 

En förteckning över områden av unionsrätten som för närvarande stöds av IMI finns i bilaga I, 
och en förteckning över områden för eventuell framtida utvidgning finns i bilaga II. 
Föredraganden anser att ändringen av räckvidden är en central del av förslaget och 
rekommenderar därför att varje utvidgning av IMI:s räckvidd i framtiden bör bli föremål för 
ett nytt förslag till förordning. Föredraganden föreslår följaktligen att hänvisningen till 
delegerade akter ska utgå och därmed också bilaga II. 

Föredraganden vill dessutom betona att vi, vilket med rätta konstaterades i Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande över kommissionens förslag, inte kan utesluta att tanken att 
använda IMI inom ett visst politikområde kan uppstå senare i lagstiftningsprocessen och att 
ett sådant förslag kan läggas fram av parlamentet eller rådet2. Vi har sett exempel på detta 
tidigare, bland annat i samband med förslaget om patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård. Det måste klargöras hur man ska gå till väga i sådana fall eftersom det i 
kommissionens förslag föreskrivs en utvidgning av räckvidden enbart genom delegerade 

                                               
1 Yttrande 01911/07/EN, WP 140.
2 Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen, artikel 2.2.1, punkterna 22–24.



PR\889393SV.doc 25/26 PE480.576v01-00

SV

akter. 

Sist men inte minst kan det i samband med en framtida utvidgning av IMI till att omfatta nya 
politikområden vara nödvändigt att göra ytterligare ändringar av systemets befintliga 
funktioner. Dessa ändringar skulle då beaktas i vederbörlig ordning genom tillämpning av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.  

b) Databehandling och säkerhet – kvarhållande av personuppgifter

Föredraganden betonar att det i artikel 13 i förslaget till förordning införs ett förfarande för 
blockering av personuppgifter som hanteras i IMI 18 månader efter det att ett förfarande för 
administrativt samarbete formellt avslutats och att tiden för bevarande av personuppgifter 
förlängs betydligt – från sex månader, enligt kommissionens beslut 2008/49/EG om 
genomförandet av informationssystemet för den inre marknaden (IMI) med avseende på 
skyddet av personuppgifter, till fem år. Det är beklagligt att denna ändring har införts i 
förslaget utan att det gjorts någon konsekvensbedömning eller getts en tillräcklig motivering 
till varför det behövs en sådan bestämmelse. Kommissionen har inte lagt fram tillräckliga 
uppgifter för att motivera en förlängning av den befintliga sexmånadersperioden, och det finns 
följaktligen inget underlag för att kunna bedöma om den nya förlängningen kommer att vara 
förenlig med gällande nationell lagstiftning om uppgiftsskydd. 

Det är också beklagligt att det, när det gäller arkivering av blockerade uppgifter, inte i detalj 
har angetts vilka personer som är behöriga att få tillgång till uppgifterna under den femåriga 
arkiveringstiden och på vilken grund. Dessutom fastslås i artikel 3 i förslaget att IMI ska 
”användas för det informationsutbyte mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter och 
kommissionen som är nödvändigt för att genomföra rättsakter rörande den inre marknaden 
vilka innehåller bestämmelser om administrativt samarbete, inbegripet informationsutbyte om 
personuppgifter”, vilket innebär att IMI definieras som ett it-verktyg för informationsutbyte. 
Att införa nya funktioner när det gäller bevarande av uppgifter och att förlänga tiden till 
fem år sträcker sig dock mycket längre än den ursprungliga räckvidden. En sådan 
bestämmelse kan leda till att IMI ändras från ett verktyg för informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas myndigheter till en databas1. 

Föredraganden delar artikel 29-gruppens uppfattning och vill understryka att det i direktivet 
om skydd av personuppgifter (95/46/EG) fastslås att personuppgifter inte får förvaras ”under 
en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller 
för vilka de senare behandlades”2. 

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att den nuvarande perioden på sex 
månader för bevarande av uppgifter, som anges i kommissionens beslut om genomförandet av 
IMI3, bör behållas och att det aktuella förslaget om IMI konsoliderar ”de aktuella reglerna 
                                               
1 Dessa farhågor uttrycktes också i yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen (s. 6) och artikel 29-gruppens 
skrivelse till kommissionsledamot Barnier. 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, artikel 6 e.
3 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, artikel 4. 



PE480.576v01-00 26/26 PR\889393SV.doc

SV

som gäller för IMI i ett och samma övergripande lagligen bindande instrument”1, vilket också 
anges i motiveringen till kommissionens förslag.

c) Tillträdesrättigheter för IMI-aktörer och IMI-användare – externa aktörer 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om reglerna för IMI:s funktion inom 
medlemsstaternas förvaltningar, men är fortfarande bekymrad över att externa aktörer ges 
tillträde till IMI, som ursprungligen var avsett för de administrativa myndigheterna i 
medlemsstaterna. Det är beklagligt att det inte lämnats några uppgifter som gör att man kan 
bedöma konsekvenserna av en sådan ändring. Föredraganden är därför fortfarande bekymrad 
över hur detta kan komma att förändra IMI:s sätt att fungera i praktiken och inte minst hur en 
sådan ändring kan komma att påverka uppgiftsskyddet och datasäkerheten, med hänsyn till att 
det ursprungliga syftet med IMI var att möjliggöra informationsutbyte mellan myndigheter i 
medlemsstaterna och inte mellan myndigheter i medlemsstaterna och enskilda personer och 
olika organisationer. 

Föredraganden anser därför att denna fråga bör preciseras och förklaras närmare innan man 
låter externa aktörer få tillträde till IMI. 

III. Slutsats

Syftet med detta betänkande är att lägga fram de ändringsförslag som föredraganden anser 
vara nödvändiga för att öka den rättsliga förutsebarheten i förslaget. Föredraganden 
förbehåller sig rätten att lägga fram fler ändringsförslag efter närmare granskning av 
kommissionens förslag och ytterligare samråd, men vill i det här skedet skapa förutsättningar 
för en givande diskussion i utskottet. 

                                               
1 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om administrativt samarbete genom 
informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), COM(2011)0522, s. 4, punkt 2 i 
motiveringen.


