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(Lovgivningsmæssige retsakter)

FORORDNINGER
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1024/2012
af 25. oktober 2012
om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af
Kommissionens beslutning 2008/49/EF (»IMI-forordningen«)
(EØS-relevant tekst)

personoplysninger, på basis af simple og ensartede
procedurer og med at overvinde sprogbarrierer på
grundlag af foruddefinerede og allerede oversatte arbejds
gange. Kommissionen bør stille enhver eksisterende
ekstra oversættelsesfunktion til rådighed for IMIbrugerne, hvor en sådan er tilgængelig, og den opfylder
deres behov, er forenelig med sikkerheds- og fortrolig
hedskravene til informationsudveksling via IMI og kan
tilbydes til en rimelig pris.

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde, særlig artikel 114,
under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,
efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de
nationale parlamenter,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (1),

(3)

For at overvinde sprogbarrierer bør IMI i princippet være
tilgængeligt på alle de officielle EU-sprog.

(4)

IMI bør have til formål at forbedre det indre markeds
funktion ved at give adgang til et effektivt og brugerven
ligt værktøj til gennemførelse af det administrative
samarbejde mellem medlemsstaterne og mellem
medlemsstaterne og Kommissionen og således lette
anvendelsen af de EU-retsakter, der er anført i bilaget
til denne forordning.

(5)

Kommissionens meddelelse af 21. februar 2011 med
titlen »Bedre styring af det indre marked gennem øget
administrativt samarbejde: En strategi for at udbygge og
udvikle informationssystemet for det indre marked (IMI) «
fastsætter planer for en eventuel udvidelse af IMI til andre
EU-retsakter. I Kommissionens meddelelse af 13. april
2011 med titlen »Akten for det indre marked: Tolv løfte
stænger til at skabe vækst og øget tillid— »Sammen om
fornyet vækst«« fremhæves IMI's betydning for styrkelsen
af samarbejdet mellem de involverede aktører, herunder
på lokalt plan, hvilket bidrager til en bedre styring af det
indre marked. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en
solid retlig ramme for IMI og fælles regler for at sikre, at
IMI fungerer effektivt.

(6)

Kræver anvendelsen af en bestemmelse i en EU-retsakt, at
medlemsstaterne udveksler personoplysninger, og fore
skriver bestemmelsen formålet med denne behandling,
bør en sådan bestemmelse betragtes som et tilstrækkeligt
retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, jf.
dog betingelserne i artikel 8 og 52 i Den Europæiske
Unions charter om grundlæggende rettigheder. IMI bør

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Anvendelsen af visse EU-retsakter vedrørende fri bevæge
lighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i det
indre marked gør det nødvendigt, at medlemsstaterne
samarbejder mere effektivt og udveksler oplysninger
indbyrdes og med Kommissionen. Midlerne til i praksis
at gennemføre denne informationsudveksling specificeres
ofte ikke i disse retsakter, hvorfor det er nødvendigt at
indføre passende praktiske ordninger i denne henseende.
Informationssystemet for det indre marked (»IMI«) er et
it-program, som er tilgængeligt via internettet, og som er
udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlems
staterne med henblik på at hjælpe medlemsstaterne
med i praksis at opfylde de informationsudvekslingskrav,
der er fastsat i EU-retsakter, ved at give adgang til en
central kommunikationsmekanisme for at lette grænse
overskridende informationsudveksling og gensidig
bistand. IMI hjælper især de kompetente myndigheder
med at identificere deres modstykke i en anden medlems
stat, at forvalte informationsudvekslingen, herunder af

(1) EUT C 43 af 15.2.2012, s. 14.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 11.9.2012 (endnu ikke offentlig
gjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.10.2012.
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først og fremmest betragtes som et værktøj til infor
mationsudveksling, herunder af personoplysninger, der
ellers ville finde sted med andre midler, herunder almin
delige breve, fax eller e-mail, på grundlag af en retlig
forpligtelse, som medlemsstaternes myndigheder og
organer er underlagt i henhold til EU-retsakter. Person
oplysninger, der udveksles via IMI, bør kun indsamles,
behandles og anvendes til formål, der er på linje med
de formål, som de oprindelig blev indsamlet til, og alle
relevante garantier bør gælde herfor.

(7)

IMI er i overensstemmelse med princippet om indbygget
privatlivsbeskyttelse blevet udviklet under hensyntagen til
kravene i databeskyttelseslovgivningen, og systemet har
lige fra begyndelsen været databeskyttelsesvenligt, særlig i
kraft af de begrænsninger, der gælder for adgang til
personoplysninger, som udveksles via IMI. IMI giver
således et langt højere beskyttelses- og sikkerhedsniveau
end andre metoder til informationsudveksling, f.eks.
almindelige breve, telefon, fax eller e-mail.

(8)

Det elektroniske administrative samarbejde mellem
medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og
Kommissionen bør overholde reglerne om beskyttelse
af personoplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af person
oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysnin
ger (1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af person
oplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og
om fri udveksling af sådanne oplysninger (2). De defini
tioner, der er anvendt i direktiv 95/46/EF og forordning
(EF) nr. 45/2001, bør også finde anvendelse i forbindelse
med nærværende forordning.

(9)

(10)

Kommissionen leverer og forvalter softwaren til og itinfrastrukturen for IMI, står for IMI's sikkerhed, forvalter
netværket af nationale IMI-koordinatorer og er involveret
i oplæringen af og den tekniske bistand til IMI-brugerne.
Med henblik herpå bør Kommissionen kun have adgang
til de personoplysninger, der er strengt nødvendige for, at
den kan udføre sine opgaver inden for de ansvarsområ
der, som er fastsat i denne forordning, såsom registrering
af nationale IMI-koordinatorer. Kommissionen bør også
have adgang til personoplysninger, når den på anmod
ning af en anden IMI-aktør søger sådanne oplysninger,
der er blokeret i IMI, og som den registrerede har
anmodet om adgang til. Kommissionen bør ikke have
adgang til personoplysninger, der udveksles som led i
det administrative samarbejde via IMI, medmindre en
EU-retsakt tillægger Kommissionen en rolle i det pågæl
dende samarbejde.

For at sikre gennemsigtighed, særlig for de registrerede,
bør bestemmelserne i de EU-retsakter, for hvilke IMI skal
anvendes, anføres i bilaget til denne forordning.

(1) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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(11)

IMI vil i fremtiden kunne udvides til at omfatte nye
områder, hvor det kan medvirke til at sikre en effektiv
gennemførelse af en EU-retsakt på en omkostnings
effektiv og brugervenlig måde under hensyn til den
tekniske gennemførlighed og den overordnede påvirk
ning af IMI. Kommissionen bør foretage de nødvendige
test for at kontrollere, at IMI er teknisk parat til en even
tuel planlagt udvidelse. Afgørelser om at udvide IMI til at
omfatte andre EU-retsakter bør træffes efter den alminde
lige lovgivningsprocedure.

(12)

Pilotprojekter er et nyttigt redskab til at teste, om udvi
delsen af IMI er berettiget, og til at tilpasse tekniske
funktioner og procedureforanstaltninger til IMI-brugeres
behov, inden der træffes beslutning om udvidelsen af IMI.
Medlemsstaterne bør i fuldt omfang inddrages i afgørel
serne om, hvilke EU-retsakter der bør være omfattet af et
pilotprojekt, og om det nærmere indhold af det pågæl
dende pilotprojekt for at sikre, at pilotprojektet afspejler
IMI-brugeres behov, og at bestemmelserne om behand
ling af personoplysninger overholdes i fuldt omfang. Det
nærmere indhold bør defineres særskilt for hvert enkelt
pilotprojekt.

(13)

Intet i denne forordning bør forhindre medlemsstaterne
og Kommissionen i at beslutte at anvende IMI til infor
mationsudveksling, der ikke omfatter behandling af
personoplysninger.

(14)

Denne forordning bør fastsætte regler om anvendelse af
IMI til administrativt samarbejde, som bl.a. kan omfatte
én til én-informationsudveksling, notifikationsprocedurer,
alarmmekanismer, ordninger om gensidig bistand og
problemløsning.

(15)

Medlemsstaternes ret til at afgøre, hvilke nationale
myndigheder der skal opfylde de forpligtelser, der
følger af denne forordning, bør ikke berøres af denne
forordning. Medlemsstaterne bør kunne tilpasse IMI-rela
terede opgaver og ansvarsområder til deres interne admi
nistrative strukturer, såvel som gennemføre behovene for
bestemte IMI-arbejdsgange. Medlemsstaterne bør kunne
udpege yderligere IMI-koordinatorer til at udføre de
nationale IMI-koordinatorers opgaver, alene eller
sammen med andre, for et bestemt område af det indre
marked, et udsnit af administrationen, et geografisk
område eller i henhold til andre kriterier. Medlemssta
terne bør underrette Kommissionen om de IMI-koordina
torer, som de har udpeget, men de bør ikke være
forpligtet til at angive yderligere IMI-koordinatorer i
IMI, når dette ikke er påkrævet af hensyn til dets rette
funktion.

(16)

For at opnå et effektivt administrativt samarbejde via IMI
bør medlemsstaterne og Kommissionen sikre, at deres
IMI-aktører råder over tilstrækkelige ressourcer til at
opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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IMI er i sin natur et kommunikationsværktøj for admini
strativt samarbejde mellem kompetente myndigheder,
som den brede offentlighed ikke har adgang til, men
der kan være behov for at udvikle tekniske foranstaltnin
ger, som giver eksterne aktører, f.eks. borgere, virksom
heder og organisationer, mulighed for at interagere med
de kompetente myndigheder med henblik på at levere
eller søge oplysninger eller udøve deres rettigheder som
registrerede. Sådanne tekniske foranstaltninger bør
omfatte passende garantier for databeskyttelse. For at
sikre et højt sikkerhedsniveau bør en sådan offentlig
brugerflade være udviklet på en sådan måde, at den
teknisk set er fuldstændig adskilt fra IMI, som kun IMIbrugere bør have adgang til.

Brugen af IMI til teknisk støtte til SOLVIT-nettet bør ikke
berøre SOLVIT-procedurens uformelle karakter, som er
baseret på et frivilligt engagement fra medlemsstaternes
side i overensstemmelse med Kommissionens henstilling
af 7. december 2001 om principper for anvendelsen af
»SOLVIT« -problemløsningsnettet for det indre marked (1)
(»SOLVIT-henstillingen«). For at videreføre SOLVIT-nettets
funktion på grundlag af eksisterende arbejdsarrange
menter kan en eller flere af den nationale IMI-koordina
tors opgaver overdrages til SOLVIT-centre inden for deres
arbejdsområde, så de kan fungere uafhængigt af den
nationale IMI-koordinator. Behandlingen af personoplys
ninger og fortrolige oplysninger som led i SOLVITprocedurerne bør være omfattet af alle de garantier, der
er fastsat i denne forordning, uden at dette berører
SOLVIT-henstillingens ikkebindende karakter.

Selv om IMI omfatter en internetbaseret brugerflade for
dets brugere, kan det i visse tilfælde og på anmodning af
den berørte medlemsstat være hensigtsmæssigt at over
veje tekniske løsninger for direkte overførsel af data fra
nationale systemer til IMI, hvor sådanne nationale
systemer allerede er udviklet, navnlig til notifikationspro
cedurer. Gennemførelsen af sådanne tekniske løsninger
bør afhænge af resultatet af en vurdering af deres
gennemførlighed, omkostningerne og de forventede
fordele. Disse løsninger bør ikke berøre de eksisterende
strukturer og den nationale kompetencefordeling.

Har medlemsstaterne opfyldt deres forpligtelse til at give
meddelelse i henhold til artikel 15, stk. 7, i Europa-Parla
mentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december
2006 om tjenesteydelser i det indre marked (2) ved brug
af proceduren i medfør af direktiv 98/34/EF Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni
1998 om en informationsprocedure med hensyn til
tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for
informationssamfundets tjenester (3), bør det ikke også
kræves, at de giver samme notifikation via IMI.

Informationsudvekslingen via IMI følger af den retlige
forpligtelse til at yde gensidig bistand, der påhviler

(1) EFT L 331 af 15.12.2001, s. 79.
(2) EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.
(3) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.
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medlemsstaternes myndigheder. For at sikre det indre
markeds korrekte funktion bør de oplysninger, som en
kompetent myndighed modtager fra en anden medlems
stat via IMI, ikke miste deres værdi som bevis i forbin
delse med en administrativ procedure, blot fordi de
stammer fra en anden medlemsstat eller er blevet
modtaget elektronisk, og de pågældende oplysninger
bør behandles af den kompetente myndighed på lige
fod med lignende dokumenter fra dens egen medlems
stat.

(22)

For at sikre et højt databeskyttelsesniveau er det nødven
digt at fastsætte maksimale opbevaringsperioder for
personoplysninger i IMI. Disse perioder bør dog være
velafbalancerede og tage behørigt hensyn til behovet
for, at IMI fungerer korrekt, og til de registreredes ret
til at udøve deres rettigheder fuldt ud, f.eks. ved at
opnå dokumentation for, at informationsudveksling har
fundet sted, så de kan gøre indsigelse mod en beslutning.
Navnlig bør opbevaringsperioderne ikke gå ud over, hvad
der er nødvendigt for at nå målene i denne forordning.

(23)

Det bør være muligt at behandle IMI-brugeres navn og
kontaktoplysninger til formål, der er forenelige med
denne forordnings målsætninger, herunder IMI-koordina
torers og Kommissionens overvågning af anvendelsen af
IMI-systemet, kommunikation, uddannelse og oplysnings
initiativer samt dataindsamling om administrativt
samarbejde eller gensidig bistand i det indre marked.

(24)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør
overvåge og tilstræbe at sikre anvendelsen af denne
forordning, herunder de relevante bestemmelser om data
sikkerhed, bl.a. ved at opretholde kontakt med de natio
nale databeskyttelsesmyndigheder.

(25)

For at sikre effektiv overvågning af og rapportering om
IMI's funktionsmåde og denne forordnings anvendelse
bør medlemsstaterne stille relevante oplysninger til
rådighed for Kommissionen.

(26)

Registrerede bør oplyses om behandlingen af deres
personoplysninger i IMI og om, at de i overensstemmelse
med denne forordning og den nationale lovgivning til
gennemførelse af direktiv 95/46/EF har ret til indsigt i
oplysningerne om dem og ret til at få urigtige oplys
ninger berigtiget og ulovligt behandlede oplysninger slet
tet.

(27)

For at give de kompetente myndigheder i medlemssta
terne mulighed for at gennemføre retlige bestemmelser
om administrativt samarbejde og effektivt at udveksle
oplysninger via IMI kan det være nødvendigt at fastlægge
praktiske foranstaltninger for en sådan udveksling. Disse
foranstaltninger bør vedtages af Kommissionen i form af
en særskilt gennemførelsesretsakt for hver af de EU-rets
akter, der er anført i bilaget, eller for hver type admini
strativ samarbejdsprocedure og bør dække de væsent
ligste tekniske funktioner og procedureforanstaltninger,
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indsats bør bl.a. evalueres på grundlag af de gennemsnit
lige svartider med henblik på at sikre hurtige svar af god
kvalitet.

der er nødvendige for at gennemføre de relevante admi
nistrative samarbejdsprocedurer gennem IMI. Kommis
sionen bør sikre vedligeholdelse og udvikling af soft
waren til og it-infrastrukturen for IMI.
(28)

For at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed for de registre
rede bør de foruddefinerede arbejdsgange, spørgsmål- og
svarsæt, formularer samt andre foranstaltninger
vedrørende de administrative samarbejdsprocedurer via
IMI offentliggøres.

(29)

Anvender medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i
direktiv 95/46/EF begrænsninger i eller undtagelser fra
de registreredes rettigheder, bør oplysninger om
sådanne begrænsninger eller undtagelser offentliggøres
for at sikre fuld gennemsigtighed for de registrerede.
Sådanne begrænsninger eller undtagelser bør være
nødvendige og stå i forhold til det tilsigtede formål
samt være omfattet af passende garantier.

(30)

(31)

Indgår Unionen internationale aftaler med tredjelande,
som også omfatter anvendelse af bestemmelser i de
EU-retsakter, der er anført i bilaget til denne forordning,
bør det være muligt at inddrage IMI-aktørernes
modstykker i de pågældende tredjelande i de administra
tive samarbejdsprocedurer, som IMI understøtter,
forudsat at det er godtgjort, at det pågældende tredjeland
har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplys
ninger i overensstemmelse med direktiv 95/46/EF.
Kommissionens beslutning 2008/49/EF af 12. december
2007 om gennemførelse af informationssystemet for det
indre marked (IMI) hvad angår beskyttelse af person
oplysninger (1) bør ophæves. Kommissionens beslutning
2009/739/EF af 2. oktober 2009 om fastlæggelse af de
praktiske foranstaltninger med hensyn til elektronisk
informationsudveksling mellem medlemsstaterne i
henhold til kapitel VI i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre
marked (2) bør fortsat finde anvendelse på spørgsmål
vedrørende informationsudveksling i henhold til direktiv
2006/123/EF.
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(34)

Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte regler for
anvendelse af IMI i det administrative samarbejde, kan
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og
kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre
nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstalt
ninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf.
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I over
ensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte
artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er
nødvendigt for at nå dette mål.

(35)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er
blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 45/2001 og afgav udtalelse den
22. november 2011 (4) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand
I denne forordning fastsættes regler for anvendelse af infor
mationssystemet for det indre marked (»IMI«) til administrativt
samarbejde, herunder behandling af personoplysninger, mellem
medlemsstaternes kompetente myndigheder samt mellem
medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen.
Artikel 2
Oprettelse af IMI
IMI oprettes hermed formelt.
Artikel 3

(32)

(33)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af
denne forordning bør Kommissionen tillægges gennem
førelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overens
stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forord
ning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de
generelle regler og principper for, hvordan medlemssta
terne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af
gennemførelsesbeføjelser (3).
Medlemsstaternes indsats vedrørende den effektive anven
delse af denne forordning bør overvåges i årsrapporten
om IMI's funktionsmåde på grundlag af statistiske data
fra IMI og alle andre relevante data. Medlemsstaternes

(1) EUT L 13, 16.1.2008, s. 18.
(2) EUT L 263, 7.10.2009, s. 32.
(3) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Anvendelsesområde
1.
IMI anvendes til det administrative samarbejde mellem
medlemsstaternes kompetente myndigheder og mellem
medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen,
som er nødvendigt for at gennemføre de EU-retsakter
vedrørende det indre marked, jf. artikel 26, stk. 2, i traktaten
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der stiller
krav om administrativt samarbejde, herunder udveksling af
personoplysninger, mellem medlemsstaterne eller mellem
medlemsstaterne og Kommissionen. Disse EU-retsakter er
anført i bilaget.
2.
Intet i denne forordning kan gøre ikkebindende bestem
melser i EU-retsakter bindende.
(4) EUT C 48 af 18.2.2012, s. 2.
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Artikel 4
Udvidelse af IMI

L 316/5

g) »IMI-aktører«: de kompetente myndigheder, IMI-koordinato
rerne og Kommissionen

1.
Kommissionen kan gennemføre pilotprojekter med
henblik på at vurdere, hvorvidt IMI vil være et effektivt
værktøj til gennemførelse af bestemmelser om administrativt
samarbejde i EU-retsakter, som ikke er opført i bilaget. Kommis
sionen vedtager en gennemførelsesretsakt for at fastlægge, hvilke
bestemmelser i EU-retsakter der skal laves et pilotprojekt for, og
for at fastsætte det nærmere indhold af hvert projekt, navnlig de
grundlæggende tekniske funktioner og procedureforanstaltnin
ger, der er nødvendige for at gennemføre de relevante bestem
melser om administrativt samarbejde. Denne gennemførelses
retsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24,
stk. 3.

h) »IMI-bruger«: en fysisk person, der arbejder under en IMIaktørs myndighed, og som er registreret i IMI på vegne af
denne IMI-aktør

2.
Kommissionen fremsender en evaluering af resultatet af
pilotprojektet, herunder vedrørende databeskyttelsesspørgsmål
og effektive oversættelsesfunktioner, til Europa-Parlamentet og
Rådet. Evalueringen kan, når det er hensigtsmæssigt, ledsages af
et lovgivningsforslag om ændring af bilaget med henblik på at
udvide anvendelsen af IMI til at omfatte de relevante bestem
melser i EU-retsakter.

k) «formel lukning«: anvendelse af den tekniske facilitet, som
IMI stiller til rådighed, til at lukke en administrativ
samarbejdsprocedure.

i) »eksterne aktører«: andre fysiske eller juridiske personer end
IMI-brugere, som kun kan interagere med IMI ved hjælp af
særskilte tekniske foranstaltninger og i overensstemmelse
med en specifik foruddefineret arbejdsgang, der er udformet
til det formål
j) »blokering«: anvendelse af tekniske foranstaltninger til at
gøre personoplysninger utilgængelige for IMI-brugere
gennem IMI's normale brugerflade

KAPITEL II
IMI-RELATEREDE OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER

Artikel 6

Artikel 5
Definitioner
Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i
direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse.
Desuden forstås ved:

IMI-koordinatorer
1.
Hver medlemsstat udpeger en national IMI-koordinator,
hvis ansvarsområder omfatter:
a) at registrere eller validere registreringen af IMI-koordinatorer
og kompetente myndigheder

a) »IMI«: det elektroniske værktøj, der leveres af Kommissionen
til at lette administrativt samarbejde mellem medlemssta
ternes kompetente myndigheder og mellem medlemssta
ternes kompetente myndigheder og Kommissionen

b) at fungere som
kontaktpunkt for
give information
personoplysninger
ning

medlemsstaternes IMI-aktørers centrale
IMI-relaterede anliggender, herunder at
om aspekter vedrørende beskyttelse af
i overensstemmelse med denne forord

b) »administrativt samarbejde«: et samarbejde mellem medlems
staternes kompetente myndigheder eller mellem medlems
staternes kompetente myndigheder og Kommissionen i
form af udveksling og behandling af oplysninger, herunder
gennem notifikationer og advarsler, eller i form af gensidig
bistand, herunder til problemløsning, med henblik på en
bedre anvendelse af EU-retten

c) at fungere som Kommissionens kontaktpunkt for IMI-relate
rede anliggender, herunder at give information om aspekter
vedrørende beskyttelse af personoplysninger i overensstem
melse med denne forordning
d) at levere viden, uddannelse og støtte, herunder grundlæg
gende teknisk bistand, til medlemsstaternes IMI-aktører

c) »område af det indre marked«: et lovgivningsmæssigt eller
emnespecifikt område af det indre marked i den i artikel 26,
stk. 2, i TEUF anvendte betydning, hvor IMI anvendes i
overensstemmelse med artikel 3 i denne forordning

e) i det omfang det ligger inden for deres kontrol, at sikre, at
IMI fungerer effektivt, herunder at medlemsstaternes IMIaktører rettidigt og på passende vis besvarer anmodninger
om administrativt samarbejde.

d) »administrativ samarbejdsprocedure«: en foruddefineret
arbejdsgang i IMI, som giver IMI-aktører mulighed for at
kommunikere og interagere indbyrdes på struktureret vis

2.
Hver medlemsstat kan herudover udpege en eller flere IMIkoordinatorer med henblik på at udføre enhver af de i stk. 1
anførte opgaver i overensstemmelse med dens interne admini
strative struktur.

e) »IMI-koordinator«: et organ, der udpeges af en medlemsstat
til at udføre de støtteopgaver, som er nødvendige for, at IMI
kan fungere effektivt i overensstemmelse med denne forord
ning

3.
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de IMIkoordinatorer, der udpeges i henhold til stk. 1 og 2, og om
de opgaver, som de har ansvar for. Kommissionen videregiver
disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

f) »kompetent myndighed«: et organ, der er oprettet på enten
nationalt, regionalt eller lokalt plan, og som er registreret i
IMI, med specifikke ansvarsområder vedrørende anvendelsen
af den nationale lovgivning eller de EU-retsakter, der er
anført i bilaget, på et eller flere områder af det indre marked

4.
Alle IMI-koordinatorer kan optræde som kompetente
myndigheder. I så fald har en IMI-koordinator samme adgangs
rettigheder som en kompetent myndighed. Hver IMI-koordi
nator fungerer som registeransvarlig for sine egne databehand
lingsaktiviteter som IMI-aktør.
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Kompetente myndigheder

3.
Hver IMI-aktør tildeler og tilbagekalder efter behov
passende adgangsrettigheder til sine IMI-brugere i det område
af det indre marked, hvor den er kompetent.

1.
Ved samarbejde via IMI sikrer de kompetente myndighe
der, der handler gennem IMI-brugerne i overensstemmelse med
administrative samarbejdsprocedurer, at der, i overensstemmelse
med den gældende EU-retsakt, gives et passende svar hurtigst
muligt og under alle omstændigheder inden for den frist, der er
fastsat i den pågældende retsakt.

4.
Kommissionen og medlemsstaterne iværksætter passende
foranstaltninger til at sikre, at IMI-brugere kun gives adgang til
personoplysninger, der behandles i IMI, på need-to-know-basis
og inden for det eller de områder af det indre marked, til hvilke
de er tildelt adgangsrettigheder i henhold til stk. 3.

Artikel 7

2.
En kompetent myndighed kan som bevis anvende alle
oplysninger, dokumenter, undersøgelsesresultater, erklæringer
eller bekræftede kopier, som den har modtaget elektronisk via
IMI, på lige fod med lignende oplysninger, der indhentes i dens
eget land, og til formål, der er forenelige med de formål, som
dataene oprindelig blev indsamlet til.
3.
Enhver kompetent myndighed fungerer som register
ansvarlig for sine egne databehandlingsaktiviteter, der udføres
af en IMI-bruger under dennes myndighed, og sikrer, at de
registrerede kan udøve deres rettigheder i henhold til kapitel
III og IV, om nødvendigt i samarbejde med Kommissionen.

5.
Det er forbudt at anvende personoplysninger, der
behandles i IMI til et specifikt formål, på en måde der ikke er
forenelig med det oprindelige formål, medmindre der udtryk
keligt er hjemmel hertil i national lovgivning i overensstem
melse med EU-retten.
6.
Omfatter en administrativ samarbejdsprocedure behand
ling af personoplysninger, er det kun de IMI-aktører, der
deltager i den pågældende procedure, som har adgang til
sådanne personoplysninger.
Artikel 10

Artikel 8
Kommissionen
1.
Kommissionen har ansvaret for at udføre følgende opga
ver:
a) sørge for sikkerhed, tilgængelighed, vedligeholdelse og udvik
ling af softwaren til og it-infrastruktur for IMI
b) stille et flersproget system, herunder eksisterende oversættel
sesfunktioner, uddannelse i samarbejde med medlemsstaterne
og en helpdesk til rådighed for at bistå medlemsstaterne i
anvendelsen af IMI
c) registrere de nationale IMI-koordinatorer og give dem
adgang til IMI
d) udføre behandling af personoplysninger i IMI, når det er
foreskrevet i denne forordning, i overensstemmelse med de
formål, der er fastlagt i de gældende EU-retsakter, som er
anført i bilaget
e) overvåge anvendelsen af denne forordning og aflægge
rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske
Tilsynsførende for databeskyttelse i overensstemmelse med
artikel 25.
2.
Kommissionen har med henblik på udførelsen af opga
verne i stk. 1 og udarbejdelsen af statistiske rapporter adgang
til de nødvendige oplysninger vedrørende de behandlinger, der
foretages i IMI.
3.
Kommissionen deltager ikke i administrative samarbejds
procedurer, der omfatter behandling af personoplysninger,
medmindre dette kræves i henhold til en bestemmelse i en
EU-retsakt, som er anført i bilaget.
Artikel 9
Adgangsrettigheder for IMI-aktører og -brugere
1.

Kun IMI-brugere har adgang til IMI.

2.
Medlemsstaterne udpeger IMI-koordinatorerne og de
kompetente myndigheder samt de områder af det indre
marked, hvor de har kompetence. Kommissionen kan spille
en rådgivende rolle i denne proces.

Fortrolighed
1.
Hver medlemsstat anvender i overensstemmelse med den
nationale lovgivning eller EU-lovgivningen sine egne regler for
tavshedspligt eller andre tilsvarende fortrolighedskrav for sine
IMI-aktører og -brugere.
2.
IMI-aktører sikrer, at anmodninger fra andre IMI-aktører
om fortrolig behandling af oplysninger, der udveksles via IMI,
efterkommes af de IMI-brugere, der arbejder under deres
myndighed.
Artikel 11
Administrative samarbejdsprocedurer
IMI er baseret på administrative samarbejdsprocedurer, som
gennemfører bestemmelserne i de relevante EU-retsakter, der
er anført i bilaget. Kommissionen kan, hvor det er relevant,
vedtage gennemførelsesretsakter for en bestemt EU-retsakt, der
er anført i bilaget, eller for en type administrativ samarbejds
procedure og i den forbindelse fastlægge de grundlæggende
tekniske funktioner og procedureforanstaltninger, der er
nødvendige for at kunne gennemføre de relevante administra
tive samarbejdsprocedurer, herunder i givet fald interaktionen
mellem eksterne aktører og IMI som omhandlet i artikel 12.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter rådgivningspro
ceduren i artikel 24, stk. 2.
Artikel 12
Eksterne aktører
Der kan stilles tekniske foranstaltninger til rådighed for at give
eksterne aktører mulighed for at interagere med IMI, når denne
interaktion er:
a) fastsat i en EU-retsakt
b) fastsat i en gennemførelsesretsakt som omhandlet i artikel 11,
for at lette det administrative samarbejde mellem de kompe
tente myndigheder i medlemsstaterne om anvendelse af
bestemmelserne i de EU-retsakter, som er anført i bilaget,
eller
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c) nødvendig for at indgive anmodninger med henblik på at
udøve deres rettigheder som registrerede i overensstemmelse
med artikel 19.
Alle sådanne tekniske foranstaltninger skal være adskilt fra IMI
og må ikke sætte eksterne aktører i stand til at få adgang til IMI.
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7.
Der tilvejebringes tekniske foranstaltninger til at tilskynde
IMI-aktører til formelt at lukke administrative samarbejdspro
cedurer hurtigst muligt efter afslutningen af informations
udvekslingen og til at sætte IMI-aktører i stand til at inddrage
de ansvarlige IMI-koordinatorer i enhver procedure, som uden
begrundelse har været inaktiv i mere end to måneder.

KAPITEL III

Artikel 15

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG SIKKERHED

Opbevaring af IMI-brugeres personoplysninger

Artikel 13
Formålsbegrænsning
IMI-aktører udveksler og behandler kun personoplysninger til de
formål, der er defineret i de relevante bestemmelser i de EUretsakter, som er anført i bilaget.
Data, som registrerede har indgivet til IMI, må kun bruges til de
formål, som dataene blev indgivet til.

1.
Uanset artikel 14 finder nærværende artikels stk. 2 og 3
anvendelse på opbevaringen af IMI-brugeres personoplysninger.
Disse personoplysninger omfatter det fulde navn og alle elek
troniske og andre kontaktoplysninger, der er nødvendige med
henblik på denne forordning.

2.
IMI-brugeres personoplysninger opbevares i IMI, så længe
de er brugere af IMI, og de kan behandles til formål, der er
forenelige med denne forordnings målsætninger.

Artikel 14
Opbevaring af personoplysninger
1.
Personoplysninger, der behandles i IMI, blokeres i IMI, så
snart de ikke længere er nødvendige til det formål, som de blev
indsamlet til, afhængigt af de særlige kendetegn ved de enkelte
typer administrativt samarbejde, og som hovedregel senest seks
måneder efter den formelle lukning af en administrativ
samarbejdsprocedure.
Er der imidlertid fastsat en længere periode i en gældende EUretsakt, der er anført i bilaget, kan personoplysninger, der
behandles i IMI, opbevares i højst 18 måneder efter den
formelle lukning af en administrativ samarbejdsprocedure.
2.
Kræves der i henhold til en bindende EU-retsakt, der er
anført i bilaget, en database til senere brug for IMI-aktørerne,
kan personoplysningerne i en sådan database behandles, så
længe de er nødvendige til dette formål, enten med den regi
streredes samtykke, eller hvis der er fastsat bestemmelser herom
i den pågældende EU-retsakt.
3.
Personoplysninger, der blokeres i henhold til denne artikel,
kan med undtagelse af lagring kun behandles for at tjene som
dokumentation for en informationsudveksling via IMI med den
registreredes samtykke, medmindre der anmodes om behandling
af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
4.
De blokerede oplysninger slettes automatisk i IMI tre år
efter den formelle lukning af den administrative samarbejdspro
cedure.
5.
På udtrykkelig anmodning af en kompetent myndighed i
en konkret sag og med den registreredes samtykke kan person
oplysninger slettes inden udløbet af den gældende opbevarings
periode.
6.
Kommissionen sikrer gennem tekniske foranstaltninger
blokering og sletning af personoplysninger samt søgning heraf
i overensstemmelse med stk. 3.

3.
Ophører en fysisk person med at være IMI-bruger,
blokeres vedkommendes personoplysninger ved tekniske
foranstaltninger i tre år. Med undtagelse af lagring behandles
disse oplysninger kun som dokumentation for en informations
udveksling via IMI, og de slettes, når treårsperioden udløber.

Artikel 16
Behandling af særlige kategorier af oplysninger
1.
Behandling af særlige kategorier af oplysninger, jf. artikel 8,
stk. 1, i direktiv 95/46/EF og artikel 10, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 45/2001, i IMI er kun tilladt af særlige grunde som
omhandlet i artikel 8, stk. 2 og 4, i nævnte direktiv og
artikel 10, stk. 2, i nævnte forordning og med passende garan
tier som fastsat i nævnte artikler for at sikre rettighederne for de
fysiske personer, hvis personoplysninger behandles.

2.
IMI kan anvendes til behandling af oplysninger vedrørende
lovovertrædelser, straffedomme og sikkerhedsforanstaltninger
som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i direktiv 95/46/EF og
artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 45/2001 med passende
garantier som fastsat i nævnte artikler, herunder oplysninger om
disciplinære, administrative eller strafferetlige sanktioner eller
andre oplysninger, som er nødvendige for at fastslå en fysisk
eller juridisk persons gode omdømme, når behandlingen af
sådanne oplysninger foreskrives i en EU-retsakt, der danner
grundlag for behandlingen, eller med udtrykkeligt samtykke
fra den registrerede og med de specifikke garantier, der er
omhandlet i artikel 8, stk. 5, i direktiv 95/46/EF.

Artikel 17
Sikkerhed
1.
Kommissionen sikrer, at IMI overholder de regler om data
sikkerhed, som Kommissionen har vedtaget i henhold til
artikel 22 i forordning (EF) nr. 45/2001.
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2.
Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til
at garantere sikkerheden af de personoplysninger, der behandles
i IMI, herunder passende adgangskontrol og en sikkerhedsplan,
der løbende ajourføres.
3.
Kommissionen sikrer, at det i tilfælde af en sikkerheds
relateret hændelse er muligt at kontrollere, hvilke personoplys
ninger der er blevet behandlet i IMI, hvornår, af hvem og til
hvilket formål.
4.
IMI-aktører træffer alle fornødne proceduremæssige og
organisatoriske foranstaltninger til at garantere sikkerheden for
de personoplysninger, som de behandler i IMI, i overensstem
melse med artikel 17 i direktiv 95/46/EF.
KAPITEL IV
DE REGISTREREDES RETTIGHEDER OG TILSYN

Artikel 18
Underretning af de registrerede og gennemsigtighed
1.
IMI-aktører sikrer, at de registrerede hurtigst muligt under
rettes om behandlingen af deres personoplysninger i IMI, og at
de har adgang til oplysninger vedrørende deres rettigheder, og
om hvorledes de udøves, herunder om den registeransvarliges
og dennes eventuelle repræsentants identitet og kontaktoplys
ninger, i overensstemmelse med artikel 10 eller 11 i direktiv
95/46/EF og den nationale lovgivning til gennemførelse af dette
direktiv.
2.
Kommissionen offentliggør følgende på en måde, som er
let tilgængelig:
a) oplysninger om IMI i overensstemmelse med artikel 11 og
12 i forordning (EF) nr. 45/2001 i klar og forståelig form
b) oplysninger om databeskyttelsesaspekterne af de administra
tive samarbejdsprocedurer via IMI som omhandlet i nærvæ
rende forordnings artikel 11
c) oplysninger om undtagelser fra eller begrænsninger i de regi
streredes rettigheder som omhandlet i nærværende forord
nings artikel 20
d) former for administrative samarbejdsprocedurer, de væsent
lige IMI-funktioner og de kategorier af data, som kan
behandles i IMI
e) en udtømmende liste over alle gennemførelsesretsakter eller
delegerede retsakter vedrørende IMI, som er vedtaget i
medfør af nærværende forordning eller en anden EU-retsakt,
og en konsolideret udgave af bilaget til nærværende forord
ning og senere ændringer heraf ved andre EU-retsakter.
Artikel 19
Ret til indsigt i, berigtigelse og sletning af oplysninger
1.
IMI-aktører sikrer, at de registrerede på effektiv vis og i
overensstemmelse med national lovgivning kan udøve deres ret
til indsigt i oplysninger om dem i IMI og retten til at få ukor
rekte eller ufuldstændige oplysninger berigtiget og ulovligt
behandlede oplysninger slettet. Den ansvarlige IMI-aktør fore
tager berigtigelse eller sletning hurtigst muligt og senest 30 dage
efter modtagelsen af den registreredes anmodning.
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2.
Gør en registreret indsigelse mod rigtigheden eller lovlig
heden af oplysninger, der er blokeret i henhold til artikel 14,
stk. 1, registreres dette sammen med de korrekte og berigtigede
oplysninger.
Artikel 20
Undtagelser og begrænsninger
Medlemsstaterne underretter Kommissionen, hvis de i national
lovgivning i henhold til artikel 13 i direktiv 95/46/EF indfører
undtagelser fra eller begrænsninger i de registreredes rettigheder
som fastsat i nærværende kapitel.
Artikel 21
Tilsyn
1.
Den eller de nationale tilsynsmyndigheder, der udpeges i
hver medlemsstat og tildeles de beføjelser, der er omhandlet i
artikel 28 i direktiv 95/46/EF (»den nationale tilsynsmyndig
hed«), fører uafhængigt tilsyn med lovligheden af deres
medlemsstats IMI-aktørers behandling af personoplysninger og
sikrer i særdeleshed, at de registreredes rettigheder i henhold til
nærværende kapitel beskyttes i overensstemmelse med denne
forordning.
2.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse over
våger og bestræber sig på at sikre, at Kommissionens behand
ling af personoplysninger i sin egenskab af IMI-aktør sker i
overensstemmelse med denne forordning. De forpligtelser og
beføjelser, der er omhandlet i artikel 46 og 47 i forordning
(EF) nr. 45/2001, finder tilsvarende anvendelse.
3.
De nationale tilsynsmyndigheder og Den Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse, der hver især handler
inden for deres respektive kompetencer, sikrer koordineret
tilsyn med IMI og med IMI-aktørernes anvendelse heraf.
4.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse kan
efter behov indkalde de nationale tilsynsmyndigheder til møde
med henblik på at sikre koordineret tilsyn med IMI og med IMIaktørernes anvendelse heraf, jf. stk. 3. Udgifter i forbindelse med
sådanne møder afholdes af Den Europæiske Tilsynsførende for
Databeskyttelse. De nærmere arbejdsmetoder til dette formål,
herunder forretningsorden, kan udvikles i fællesskab efter
behov. En fælles aktivitetsrapport sendes til Europa-Parlamentet,
Rådet og Kommissionen mindst hvert tredje år.
KAPITEL V
GEOGRAFISK ANVENDELSESOMRÅDE FOR IMI

Artikel 22
National anvendelse af IMI
1.
En medlemsstat må kun anvende IMI med henblik på
administrativt samarbejde mellem kompetente myndigheder
inden for dens territorium i overensstemmelse med national
lovgivning, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
a) at det ikke kræver væsentlige ændringer af de eksisterende
administrative samarbejdsprocedurer
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b) at den nationale tilsynsmyndighed er blevet underrettet om
den påtænkte anvendelse af IMI, når dette kræves i henhold
til national lovgivning, og
c) at det ikke medfører, at IMI kommer til at fungere mindre
effektivt for IMI-brugerne.
2.
Har en medlemsstat til hensigt at gøre systematisk brug af
IMI til nationale formål, underretter den Kommissionen herom
og anmoder den om forudgående godkendelse. Kommissionen
undersøger, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt. I givet fald og i
overensstemmelse med denne forordning indgår medlemsstaten
og Kommissionen en aftale, hvori bl.a. de tekniske, finansielle
og organisatoriske ordninger i forbindelse med national anven
delse, herunder IMI-aktørernes ansvarsområder fastlægges.
Artikel 23
Informationsudveksling med tredjelande
1.
Oplysninger, herunder personoplysninger, må kun udvek
sles via IMI i henhold til denne forordning mellem IMI-aktører i
Unionen og deres modstykker i et tredjeland, såfremt følgende
betingelser er opfyldt:
a) oplysningerne behandles i henhold til en bestemmelse i en
EU-retsakt, der er anført i bilaget og en tilsvarende lovgiv
ningsmæssig bestemmelse i tredjelandet
b) oplysningerne udveksles eller gøres tilgængelige i overens
stemmelse med en international aftale, der fastsætter,
i) at tredjelandet skal anvende en bestemmelse i en EUretsakt, der er anført i bilaget
ii) at IMI skal anvendes, og
iii) hvilke principper og nærmere bestemmelser der gælder
for udvekslingen, og
c) det pågældende tredjeland sikrer en passende beskyttelse af
personoplysninger i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2,
i direktiv 95/46/EF, herunder passende garantier for, at de
oplysninger, der behandles i IMI, kun anvendes til det
formål, som de oprindelig blev udvekslet til, og Kommis
sionen har vedtaget en afgørelse i overensstemmelse med
artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF.
2.
Er Kommissionen en IMI-aktør, finder artikel 9, stk. 1 og
7, i forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse på enhver udveks
ling af personoplysninger, der behandles i IMI, med dens
modstykker i et tredjeland.
3.
Kommissionen offentliggør i Den Europæiske Unions
Tidende en liste, der ajourføres løbende, over tredjelande, der
er godkendt til udveksling af oplysninger, herunder person
oplysninger, i overensstemmelse med stk. 1.
KAPITEL VI
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et
udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
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2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i
forordning (EU) nr. 182/2011.
3.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011.
Artikel 25
Tilsyn og rapportering
1.
Kommissionen aflægger årligt rapport til Europa-Parla
mentet og Rådet om, hvorledes IMI fungerer.
2.
Senest den 5. december 2017 og derefter hvert femte år
aflægger Kommissionen rapport til Den Europæiske Tilsynsfør
ende for Databeskyttelse om aspekter vedrørende beskyttelse af
personoplysninger i IMI, herunder datasikkerhed.
3.
Med henblik på udarbejdelsen af de i stk. 1 og 2 omhand
lede rapporter giver medlemsstaterne Kommissionen enhver
oplysning, der er relevant for anvendelsen af denne forordning,
herunder om anvendelsen i praksis af de databeskyttelseskrav,
der er fastsat i denne forordning.
Artikel 26
Omkostninger
1.
Omkostningerne til udvikling, fremme, drift og vedligehol
delse af IMI afholdes over Den Europæiske Unions almindelige
budget, jf. dog ordninger i henhold til artikel 22, stk. 2.
2.
Medmindre andet foreskrives i en EU-retsakt, afholdes
omkostningerne til IMI-aktiviteter på medlemsstatsplan,
herunder til menneskelige ressourcer til uddannelse, fremme
og teknisk bistand (helpdesk) samt administration af IMI på
nationalt plan, af hver enkelt medlemsstat.
Artikel 27
Ophævelse
Beslutning 2008/49/EF ophæves.
Artikel 28
Effektiv anvendelse
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at
sikre, at denne forordning anvendes effektivt af deres IMI-aktø
rer.
Artikel 29
Undtagelser
1.
Uanset artikel 4 i denne forordning kan det IMI-pilotpro
jekt, der blev iværksat den 16. maj 2011 for at teste IMI's
egnethed til at gennemføre artikel 4 i Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstatione
ring af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (1),
fortsætte på grundlag af de ordninger, der blev fastsat inden
denne forordnings ikrafttræden.
(1) EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
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2.
Uanset artikel 8, stk. 3, og artikel 12, stk. 1, litra a) og b),
og for så vidt angår gennemførelsen af bestemmelserne om
administrativt samarbejde i SOLVIT-henstillingen via IMI, kan
Kommissionens inddragelse i de administrative samarbejdspro
cedurer og den eksisterende facilitet for eksterne aktører fort
sætte på grundlag af de ordninger, der blev fastsat inden denne
forordnings ikrafttræden. Den periode, der er nævnt i denne
forordnings artikel 14, stk. 1, er på 18 måneder for person
oplysninger behandlet i IMI med henblik på anvendelsen af
SOLVIT-henstillingen.
3.
Uanset denne forordnings artikel 4, stk. 1, kan Kommis
sionen iværksætte et pilotprojekt for at vurdere, om IMI er et
effektivt, omkostningseffektivt og brugervenligt redskab til
gennemførelse af artikel 3, stk. 4, 5 og 6, i Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige
aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk
handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk
handel«) (1). Senest to år efter dette pilotprojekts iværksættelse
fremsender Kommissionen den i nærværende forordnings
artikel 4, stk. 2, omhandlede evaluering, der også skal omfatte
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interaktionen mellem det administrative samarbejde via systemet
for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som oprettet i overens
stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgiv
ning om forbrugerbeskyttelse (»forordningen om forbrugerbe
skyttelsessamarbejde«) (2), og via IMI, til Europa-Parlamentet og
Rådet.
4.
Uanset denne forordnings artikel 14, stk. 1, fortsætter
eventuelle perioder på højst 18 måneder, der er vedtaget på
grundlag af artikel 36 i direktiv 2006/123/EF for så vidt
angår administrativt samarbejde i henhold til nævnte direktivs
kapitel VI, med at finde anvendelse på dette område.
Artikel 30
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offent
liggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 25. oktober 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS

Formand

Formand

(1) EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.

(2) EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1.
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BILAG
BESTEMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE I EU-RETSAKTER, DER GENNEMFØRES VED HJÆLP
AF IMI, JF. ARTIKEL 3
1. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (1):
kapitel VI, artikel 39, stk. 5, samt artikel 15, stk. 7, medmindre der er givet meddelelse i overensstemmelse med
direktiv 98/34/EF.
2. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige
kvalifikationer (2): artikel 8, artikel 50, stk. 1, 2 og 3, og artikel 56.
3. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med
grænseoverskridende sundhedsydelser (3): artikel 10, stk. 4.
4. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1214/2011 af 16. november 2011 om erhvervsmæssig grænse
overskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet (4): artikel 11, stk. 2.
5. Kommissionens henstilling af 7. december 2001 om principper for anvendelsen af »SOLVIT«— problemløsningsnettet
for det indre marked (5): kapitel I og II.
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