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I
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is)

VERORDENINGEN
VERORDENING (EG) Nr. 315/2009 VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2009
tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde
groenten en fruit
Overwegende hetgeen volgt:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van
22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een
aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie
van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de
uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr.
2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector
groenten en fruit (2), en met name op artikel 138, lid 1,

Bij Verordening (EG) nr. 1580/2007 zijn, op grond van de
resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde, de criteria vastgesteld aan de hand waarvan de Commissie voor de producten en de perioden die in bijlage XV, deel
A, bij die verordening zijn vermeld, de forfaitaire waarden bij
invoer uit derde landen vaststelt,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 138 van Verordening (EG) nr. 1580/2007 bedoelde forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 18 april 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 17 april 2009.
Voor de Commissie
Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.
(2) PB L 350 van 31.12.2007, blz. 1.
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BIJLAGE
Forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit
(EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen

(1)

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

93,2
80,1
139,0
108,7
105,3

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

155,5
55,7
135,4
115,5

0709 90 70

JO
MA
TR
ZZ

220,7
28,1
104,8
117,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

43,1
58,1
49,6
64,9
65,2
56,2

0805 50 10

TR
ZA
ZZ

57,2
73,4
65,3

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

84,2
75,3
124,7
80,2
77,8
22,6
111,3
129,3
58,8
84,2
84,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

74,6
87,8
64,3
96,7
80,9

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1833/2006 van de Commissie (PB L 354 van 14.12.2006, blz. 19). De code
„ZZ” staat voor „overige oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 316/2009 VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2009
tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 1973/2004 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) Nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis
van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de
productie van grondstoffen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Met ingang van 2009 is Verordening (EG) nr. 796/2004
van de Commissie (4), waarbij uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem zijn vastgesteld, in die
zin gewijzigd dat zij direct van toepassing is op de regeling inzake een enkele areaalbetaling. In Verordening (EG)
nr. 1973/2004 moeten de bepalingen inzake de toepassing van Verordening (EG) nr. 796/2004 op de regeling
inzake een enkele areaalbetaling derhalve worden
geschrapt.

(5)

Medefinanciering van de aanvullende nationale rechtstreekse betalingen is in 2009 nog enkel relevant voor
Bulgarije en Roemenië. De regels inzake controle en
sancties in geval van medefinanciering moeten derhalve
worden bijgewerkt.

(6)

De braakleggingsregeling geldt nog enkel in de vorm van
vrijwillige braaklegging die in artikel 107 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 was vastgesteld voor landbouwers in lidstaten die een areaalbetaling toepassen overeenkomstig artikel 66 van die verordening. Ter vereenvoudiging van de administratie met betrekking tot de in
hoofdstuk 16 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 vastgestelde regeling „niet voor voeding of vervoedering bestemde producten op braakgelegde grond” is het aangewezen landbouwgrond die wordt gebruikt voor de teelt
van producten die in aanmerking komen voor de areaalbetaling voor akkerbouwgewassen, van deze regeling uit
te sluiten.

(7)

In artikel 103 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 is
bepaald dat de gemiddelde melkopbrengst voor de bepaling, op grond van artikel 111, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 73/2009, van het aantal subsidiabele zoogkoeien
wordt berekend op basis van de in bijlage XVI bij Verordening (EG) nr. 1973/2004 vermelde gemiddelde
melkopbrengsten. In de bijlage is de gemiddelde melkopbrengst voor Spanje vastgesteld op 4 650 kg. Spanje
heeft om een aanpassing van de gemiddelde melkopbrengst verzocht. In het licht van de ontwikkeling van
de melksector in Spanje, die een voortdurende stijging
van de opbrengst van het melkveebestand heeft gekend
in verband met een herstructurering die gevolgen heeft
gehad voor zowel het aantal als de omvang van de bedrijven, moet die bijlage worden bijgewerkt.

(8)

Beschikking C(2004) 1439 van de Commissie van
29 april 2004 is gewijzigd in die zin dat het landbouwareaal waarvoor de regeling inzake een enkele areaalbetaling van toepassing is in Slowakije, met ingang van 2009
wordt vastgesteld op 1 880 000 ha. Deze laatste oppervlakte dient te worden vermeld in bijlage XXI bij Verordening (EG) nr. 1973/2004.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan
landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor
landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG)
nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (1), en met
name op artikel 142, onder c) en e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 73/2009 is Verordening (EG)
nr. 1782/2003 van de Raad (2) ingetrokken met het
oog op de geleidelijke integratie van nieuwe sectoren in
de bedrijfstoeslagregeling en op de uitbreiding van de
ontkoppeling. Als gevolg daarvan hebben bepaalde steunregelingen opgehouden te bestaan en zijn derhalve ook
de daarop betrekking hebbende, bij Verordening (EG)
nr. 1973/2004 van de Commissie (3) vastgestelde uitvoeringsbepalingen overbodig geworden.

(2)

In Europees Frankrijk en in Italië zijn onlangs nieuwe
technieken voor de rijstteelt ingevoerd waarbij de rijst
op een later tijdstip moet worden ingezaaid. Bijgevolg
moet, met betrekking tot Italië en Frankrijk, de uiterste
datum voor het inzaaien om nog in aanmerking te kunnen komen voor de gewasspecifieke betaling voor rijst,
worden verschoven.

(3)

Op grond van artikel 71 van Verordening (EG)
nr. 1782/2003 konden de lidstaten besluiten de bedrijfstoeslagregeling toe te passen na een overgangsregeling
die op 31 december 2006 afliep. Bijgevolg zijn bepaalde
in hoofdstuk 12 van die verordening vastgestelde rundvleesbetalingen, die door de lidstaten uitsluitend tijdens
deze overgangsperiode mochten worden toegepast, niet
langer van toepassing. De in Verordening (EG)
nr. 1973/2004 vastgestelde bepalingen met betrekking
tot deze betalingen moeten derhalve worden geschrapt.

(1) PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.
(2) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.
(3) PB L 345 van 20.11.2004, blz. 1.

(4) PB L 141 van 30.4.2004, blz. 18.
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(9)

Verordening (EG) nr. 1973/2004 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor rechtstreekse betalingen,

18.4.2009

7. Artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i) de derde alinea wordt geschrapt;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

ii) de vierde alinea wordt vervangen door:
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1973/2004 wordt als volgt gewijzigd:
1. In artikel 1 wordt punt h) geschrapt.
2. Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) in lid 1, eerste en tweede alinea, worden de verwijzingen
naar artikel 1, onder h), geschrapt;

„Het voorschot mag pas worden betaald vanaf 16 oktober van het kalenderjaar waarvoor de premie wordt
aangevraagd.”;

b) lid 2 wordt vervangen door:

„2.
Bij de eindafrekening van de premie wordt een
bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het verschil tussen
het betaalde voorschot en het bedrag van de premie
waarop de producent recht heeft.”.

b) in lid 2, eerste alinea, wordt de verwijzing naar artikel 1,
onder h), geschrapt.
8. Artikel 127, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door:
3. In artikel 4 wordt de verwijzing naar artikel 98 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 geschrapt.
4. Artikel 12 wordt vervangen door:
„Artikel 12

„Het ontstaansfeit op basis waarvan wordt bepaald aan welk
jaar de dieren worden toegerekend waarvoor de regelingen
inzake de speciale premie en de zoogkoeienpremie worden
toegepast, en van welk aantal GVE’s moet worden uitgegaan
voor de berekening van de veebezetting, wordt geacht plaats
te vinden op de datum van indiening van de aanvraag.”.

Uiterste data voor de inzaai
Om voor de gewasspecifieke betaling voor rijst in aanmerking te komen, moet de aangegeven oppervlakte zijn ingezaaid uiterlijk op:

9. Artikel 130 wordt vervangen door:

„Artikel 130
a) 30 juni voorafgaande aan de betrokken oogst wat Spanje,
Frankrijk, Italië en Portugal betreft;
b) 31 mei voorafgaande aan de betrokken oogst wat de
overige in artikel 80, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1782/2003 genoemde producerende lidstaten betreft.”.
5. Hoofdstuk 9 „Specifieke regionale steun voor akkerbouwgewassen” wordt geschrapt.
6. In hoofdstuk 13 worden afdeling 2 „Seizoencorrectiepremie”
(de artikelen 96, 97 en 98), artikel 117, onderafdeling 2
„Regeling inzake het extensiveringsbedrag” van afdeling 4
(de artikelen 118 en 119), afdeling 6 „Extra betalingen” (artikel 125) en artikel 133 geschrapt.

Bepaling van de individuele referentiehoeveelheid melk
Tot het einde van het zevende tijdvak zoals vastgesteld in
artikel 66 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de
Raad (*) kan een lidstaat in afwijking van artikel 102,
lid 1, onder a), van de onderhavige verordening besluiten
dat voor melkproducenten die in overeenstemming met artikel 65, onder i) en k), van Verordening (EG) nr. 1234/2007
of op grond van ter uitvoering van de artikelen 73, 74 en 75
van die verordening vastgestelde nationale bepalingen individuele referentiehoeveelheden met ingang van 31 maart, respectievelijk 1 april geheel of gedeeltelijk vrijgeven dan wel
overnemen, 1 april de datum is die bepalend is voor de
beschikbare individuele referentiehoeveelheid melk die de
melkproducent maximaal mag hebben om voor de zoogkoeienpremie in aanmerking te komen, en voor het maximumaantal zoogkoeien.
___________
(*) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.”.
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10. Artikel 131, lid 6, wordt geschrapt.

17. Artikel 149 wordt geschrapt.

11. In hoofdstuk 14 worden de artikelen 136, 137 en 138
geschrapt.

18. Artikel 158, lid 4, wordt vervangen door:

12. Artikel 140, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Voor 2009 is Verordening (EG) nr. 796/2004 van
toepassing voor de aanvullende nationale rechtstreekse betalingen die, in het geval van Bulgarije en Roemenië, overeenkomstig afdeling I, punt E, van bijlage VIII bij de Akte
van toetreding van Bulgarije en Roemenië worden medegefinancierd.”.
13. Artikel 143, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
De grond die wordt braakgelegd in het kader van
artikel 107 van Verordening (EG) nr. 1782/2003, mag
overeenkomstig artikel 107, lid 3, eerste streepje, van die
verordening worden gebruikt om onder de in dit hoofdstuk
vastgestelde voorwaarden grondstoffen te produceren voor
de vervaardiging, in de Gemeenschap, van niet in hoofdzaak voor voeding of vervoedering bestemde producten.”.
14. Artikel 145, lid 1, eerste alinea, wordt vervangen door:
„Elke landbouwgrondstof, met uitzondering van de in
bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 opgenomen
akkerbouwgewassen, mag overeenkomstig artikel 107,
lid 3, eerste streepje, van die verordening worden geteeld
op braakgelegde grond.”.
15. In artikel 146, lid 1, onder a), wordt de aanhef vervangen
door:
„bepaalde landbouwgrondstoffen, met uitzondering van de
in bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 opgenomen akkerbouwgewassen en op voorwaarde dat aan de
voorgeschreven controlemaatregelen wordt voldaan, te gebruiken:”.
16. Artikel 147, lid 5, wordt geschrapt.

„4.
De zekerheid wordt voor elke grondstof verhoudingsgewijs vrijgegeven voor zover de bevoegde autoriteit
waaronder de inzamelaar of de eerste verwerker ressorteert,
het bewijs heeft ontvangen dat de betrokken hoeveelheid
grondstof met inachtneming van de in artikel 147, lid 2,
onder f), bedoelde bestemmingen is verwerkt, waarbij zo
nodig rekening wordt gehouden met elke overeenkomstig
artikel 152 aangebrachte wijziging.”.
19. Artikel 159, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
De verplichting om de hoeveelheden grondstof
hoofdzakelijk te verwerken tot de in het contract vermelde
eindproducten en de verplichting om de grondstoffen te
verwerken vóór 31 juli van het tweede jaar na het jaar
waarin zij zijn geoogst, vormen primaire eisen in de zin
van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85.”.
20. In bijlage XVI wordt het cijfer voor Spanje vervangen door
„6 500”.
21. In bijlage XVIII worden punt 2 „Seizoencorrectiepremie”,
punt 4 „Extensiveringsbedrag” en punt 5 „Niet-veebezettingsafhankelijke premie” geschrapt.
22. In bijlage XXI wordt het onder het landbouwareaal in het
kader van de regeling inzake één enkele areaalbetaling genoemde cijfer voor Slowakije vervangen door „1 880”.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing voor de steunaanvragen betreffende de
jaren die ingaan op of na 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 april 2009.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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VERORDENING (EG) Nr. 317/2009 VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2009
tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van
aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde
Staten van Amerika
van de Gemeenschap worden geschorst, moeten de producten van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 673/2005
die in 2006 en 2007 aan de lijst van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 zijn toegevoegd, eerst van
de lijst van bijlage I bij die verordening worden geschrapt. Vier producten van bijlage I bij Verordening
(EG) nr. 673/2005 moeten vervolgens van de lijst van
bijlage I bij die verordening worden geschrapt in de volgorde van die lijst.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad van
25 april 2005 tot vaststelling van aanvullende douanerechten
op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de
Verenigde Staten van Amerika (1), en met name op artikel 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Aangezien de Verenigde Staten er niet in zijn geslaagd de
Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA –
wet Voortzetting van dumping en handhaving van subsidie) in overeenstemming te brengen met hun verplichtingen uit hoofde van de WTO-overeenkomsten, wordt
ingevolge Verordening (EG) nr. 673/2005 met ingang
van 1 mei 2005 een aanvullend ad-valoremrecht van
15 % geheven op de invoer van bepaalde producten
van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika.
Conform de door de WTO verleende machtiging om
tariefconcessies aan de Verenigde Staten te schorsen,
past de Commissie de mate van deze schorsing jaarlijks
aan aan de mate waarin de voordelen voor de Gemeenschap op dat moment door de CDSOA worden tenietgedaan of uitgehold.
De uitbetalingen in het kader van de CDSOA tijdens het
meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn,
hebben betrekking op antidumping- of antisubsidierechten die in de loop van het boekjaar 2008 (1 oktober
2007 – 30 september 2008) werden geïnd. Aan de
hand van gegevens die zijn gepubliceerd door de Customs and Border Protection van de Verenigde Staten, is
de mate waarin voor de Gemeenschap voordelen werden
tenietgedaan of uitgehold, berekend op 16,31 miljoen
USD.
Aangezien de mate waarin de voordelen voor de Gemeenschap werden tenietgedaan of uitgehold, is afgenomen en bijgevolg ook de mate waarin de tariefconcessies

(4)

Een aanvullend ad-valoremrecht van 15 % op uit de Verenigde Staten ingevoerde producten van de gewijzigde
bijlage I vertegenwoordigt voor een periode van één
jaar een handelswaarde die het bedrag van 16,31 miljoen
USD niet overschrijdt.

(5)

Om te voorkomen dat goederen waarop geen aanvullend
ad-valoremrecht van 15 % meer zal worden toegepast
laattijdig worden ingeklaard, moet deze verordening in
werking treden op de dag van haar bekendmaking.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor handelssancties,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 wordt vervangen
door de tekst van de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 april 2009.
Voor de Commissie
Catherine ASHTON

Lid van de Commissie

(1) PB L 110 van 30.4.2005, blz. 1.
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BIJLAGE
„BIJLAGE I
De producten waarop de aanvullende rechten zullen worden toegepast, worden aan de hand van hun achtcijferige GNcode geïdentificeerd. De omschrijving van de producten die onder deze codes zijn ingedeeld, is opgenomen in bijlage I bij
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en
het gemeenschappelijk douanetarief (1), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 493/2005 (2).
4820 10 50
6204 63 11
6204 69 18
6204 63 90
6104 63 00
6203 43 11
6103 43 00
6204 63 18
6203 43 19
6204 69 90
6203 43 90
0710 40 00
9003 19 30
8705 10 00

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.
(2) PB L 82 van 31.3.2005, blz. 1.”
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VERORDENING (EG) Nr. 318/2009 VAN DE COMMISSIE
van 17 april 2009
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1914/2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
voor Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad houdende vaststelling van specifieke maatregelen
voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1405/2006 van de Raad van
18 september 2006 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden
in de Egeïsche Zee en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1782/2003 (1), en met name op artikel 14,

worden ter goedkeuring aan de Commissie voorgelegd en
worden met redenen omkleed, met name aan de hand van
de volgende gegevens:

a) de redenen en de eventuele problemen bij de tenuitvoerlegging die de wijziging van het programma rechtvaardigen;

b) de verwachte effecten van de wijziging;

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Gezien de ervaring die is opgedaan bij de toepassing van
artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1914/2006 van de
Commissie (2), dienen de in dat artikel vastgestelde procedures voor de wijziging van het programma te worden
verduidelijkt. De uiterste datum voor het indienen van de
jaarlijkse aanvragen tot wijziging van het programma
moet naar voren worden geschoven om te vermijden
dat de goedkeuringsbesluiten te laat worden vastgesteld.
Als gevolg van de begrotingsregels moeten de goedgekeurde wijzigingen worden toegepast met ingang van
1 januari van het jaar dat volgt op de wijzigingsaanvraag.
Bovendien moeten bepaalde voorschriften met betrekking
tot geringe wijzigingen die slechts voor kennisgeving aan
de Commissie moeten worden gemeld, nader worden
gepreciseerd.

(2)

Verordening (EG) nr. 1914/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer
voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

c) de gevolgen voor de financiering en voor de controle op
de naleving van de verbintenissen.

Behalve bij overmacht of in uitzonderlijke omstandigheden
dient Griekenland de aanvragen tot wijziging van het programma niet vaker dan eens per jaar en per programma in.
Deze wijzigingsaanvragen moeten uiterlijk op 1 augustus van
elk jaar in het bezit zijn van de Commissie.

Tenzij de Commissie verzet aantekent, past Griekenland de
wijzigingen toe met ingang van 1 januari van het jaar na dat
waarin de wijzigingsaanvraag is ingediend.

Een vervroegde inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen
is mogelijk indien de Commissie Griekenland vóór de in de
derde alinea genoemde datum schriftelijk ervan in kennis
stelt dat de gemelde wijzigingen in overeenstemming zijn
met de Gemeenschapswetgeving.

Indien de gemelde wijzigingen niet in overeenstemming zijn
met de Gemeenschapswetgeving, stelt de Commissie de betrokken lidstaat daarvan in kennis en worden de wijzigingen
pas van toepassing wanneer de Commissie wijzigingen ontvangt die als wel in overeenstemming met deze wetgeving
worden beschouwd.

Artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1914/2006 wordt vervangen door:
„Artikel 34
Wijziging van het programma
1.
Wijzigingen van het krachtens artikel 13, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1405/2006 goedgekeurde programma
(1) PB L 265 van 26.9.2006, blz. 1.
(2) PB L 365 van 21.12.2006, blz. 64.

2.
In afwijking van lid 1 geldt voor de volgende wijzigingen dat de Commissie de voorstellen van Griekenland binnen vier maanden nadat deze zijn ingediend, beoordeelt en
al dan niet goedkeurt volgens de in artikel 13, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1405/2006 bedoelde procedure:

a) de opneming van nieuwe maatregelen, acties, producten
of steunregelingen in het programma, en
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b) de verhoging van het eenheidsbedrag van de reeds voor
elke bestaande maatregel of steunregeling goedgekeurde
steun met meer dan 50 % ten opzichte van het bedrag
dat gold op het ogenblik van de indiening van de wijzigingsaanvraag.

De in de eerste alinea genoemde wijzigingen worden slechts
van toepassing op de dag waarop de Commissie deze ontvangt. Zij moeten naar behoren worden toegelicht en met
redenen omkleed, en zij worden slechts éénmaal per jaar ten
uitvoer gelegd, behalve in de volgende gevallen:

De aldus goedgekeurde wijzigingen zijn van toepassing met
ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin zij
zijn gemeld.

a) overmacht of uitzonderlijke omstandigheden,

3.
Griekenland mag, zonder gebruik te maken van de in
lid 1 omschreven procedure, de volgende wijzigingen aanbrengen, op voorwaarde dat de wijzigingen aan de Commissie worden meegedeeld:
a) met betrekking tot de geraamde voorzieningsbalansen,
wijzigingen van de hoeveelheden van de onder de voorzieningsregeling vallende producten en derhalve van het
totale steunbedrag dat voor elke categorie producten
wordt toegekend;
b) met betrekking tot de ondersteuning van de lokale productie, wijzigingen van ten hoogste 20 % van de financiële toewijzing voor elke maatregel, en
c) wijzigingen als gevolg van het wijzigen van codes en
omschrijvingen die zijn vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 2658/87 van de Raad (*) en de producten beschrijven
die voor steun in aanmerking komen, op voorwaarde dat
deze wijzigingen geen verandering van het product zelf
met zich meebrengen.

b) wijziging van de hoeveelheden van de onder de voorzieningsregeling vallende producten,
c) wijziging van de statistieknomenclatuur en de codes van
het gemeenschappelijk douanetarief, zoals vastgesteld in
Verordening (EEG) nr. 2658/87,
d) begrotingsoverdrachten binnen de maatregelen inzake
productiesteun. Deze laatste wijzigingen moeten evenwel
worden gemeld uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt
op het kalenderjaar waarop de gewijzigde financiële toewijzing betrekking heeft.
___________
(*) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 april 2009.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie
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II
(Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is)

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

EUROPESE CENTRALE BANK
BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 19 maart 2009
tot wijziging van Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het
reglement van orde van de Europese Centrale Bank
(ECB/2009/5)
(2009/328/EG)
tegelijkertijd stemrechten krijgt of verliest; ii) de roulatieperiode: de periode van ongewijzigde samenstelling van
de stemmende presidenten; iii) de manier waarop de presidenten in hun groepen worden ondergebracht, en iv) de
overgang van een tweegroeps- naar een driegroepssysteem. De raad van bestuur besloot dergelijke maatregelen
te nemen, met als gevolg dat Besluit ECB/2004/2 van
19 februari 2004 houdende goedkeuring van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank (2) dient te
worden gewijzigd met ingang van de datum waarop het
aantal presidenten meer dan 18 bedraagt.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „statuten van
het ESCB” genoemd), inzonderheid op artikel 10, lid 2 en op
artikel 12, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Ten tijde van de overgang van Slowakije op de euro
bedraagt het aantal leden van de raad van bestuur van
de Europese Centrale Bank (ECB) meer dan 21. Artikel 10,
lid 2 van de statuten van het ESCB bepaalt dat met ingang van de datum waarop het aantal leden van de raad
van bestuur meer dan 21 bedraagt, ieder lid van de
directie één stem heeft en dat het aantal presidenten
met stemrecht dan 15 bedraagt. Het bepaalt eveneens
de regels betreffende de roulatie van de stemrechten.
Krachtens het zesde streepje van artikel 10, lid 2 mag
de raad van bestuur met tweederde meerderheid van de
leden besluiten de invoering van het roulatiesysteem uit
te stellen tot het aantal presidenten meer dan 18 bedraagt. In december 2008 besloot de raad van bestuur
van de ECB de start van het roulatiesysteem uit te stellen
tot die datum (1).

(3)

De tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem respecteert
de beginselen van gelijke behandeling van de presidenten,
het transparentiebeginsel en het eenvoudigheidsbeginsel.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen aan het reglement van orde van de Europese
Centrale Bank
Besluit ECB/2004/2 wordt als volgt gewijzigd:
1) Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:

(2)

De raad van bestuur, handelend met tweederde meerderheid van al haar leden, treft krachtens het zesde streepje
van artikel 10, lid 2 van de statuten van het ESCB alle
nodige maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de
principes van het roulatiesysteem. Deze maatregelen omvatten: i) de roulatiefrequentie: het aantal presidenten dat

(1) Besluit ECB/2008/29 van 18 december 2008 tot uitstel van de start
van het roulatiesysteem in de raad van bestuur van de Europese
Centrale Bank, (PB L 3 van 7.1.2009, blz. 4).

„Artikel 3 bis
Roulatiesysteem
1.
Presidenten worden in groepen onderverdeeld zoals
uiteengezet in het eerste en tweede streepje van artikel 10,
lid 2 van de statuten.
(2) PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.
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2.
De presidenten worden in elke groep ondergebracht
volgens de EU-afspraak, overeenkomstig een lijst van hun
nationale centrale banken in alfabetische volgorde van de
namen van de lidstaten in de nationale talen. De roulatie
van de stemrechten binnen elke groep gebeurt in deze volgorde. De roulatie start op een willekeurige plaats in de lijst.
3.
De stemrechten binnen elke groep rouleren elke
maand, met ingang van de eerste dag van de eerste maand
van de tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem.
4.
Voor de eerste groep bedraagt het aantal roulerende
stemrechten in een maand één; voor de tweede en de derde
groep bedraagt het aantal roulerende stemrechten in een
maand het verschil tussen het aantal presidenten in de groep
en het aantal aan de groep verleende stemrechten, min twee.
5.
Bij aanpassing van de samenstelling van de groep overeenkomstig het vijfde streepje van artikel 10, lid 2 van de
statuten, volgt de roulatie van de stemrechten binnen elke
groep verder de lijst van lid 2. Met ingang van de datum
waarop het aantal presidenten 22 bedraagt, begint de roulatie in de derde groep op een willekeurige plaats in de lijst.
De raad van bestuur kan beslissen de volgorde van de roulatie voor de tweede en de derde groep te wijzigen opdat
bepaalde presidenten niet telkens gedurende dezelfde periodes van het jaar geen stemrecht hebben.
6.
De ECB publiceert vooraf op de website van de ECB
een lijst van de leden van de raad van bestuur met stemrecht.
7.
Het aandeel van een lidstaat van een nationale centrale
bank in de totale geaggregeerde balans van de monetaire
financiële instellingen wordt berekend op basis van het jaarlijkse gemiddelde van de gemiddelde maandgegevens gedurende het meest recente kalenderjaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Als het geaggregeerde bruto binnenlands product tegen marktprijzen gewijzigd wordt overeenkomstig
artikel 29, lid 3 van de statuten, of als een land een lidstaat
wordt en haar nationale centrale bank deel gaat uitmaken
van het Europees Stelsel van centrale banken, wordt de totale
geaggregeerde balans van de monetaire financiële instellingen
van de lidstaten die de euro aangenomen hebben, herberekend op basis van gegevens aangaande het meest recente
kalenderjaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn.”.
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2) De eerste zin van artikel 4, lid 1, komt als volgt te luiden:
„De raad van bestuur kan alleen tot stemming overgaan,
indien een quorum van tweederde van de leden met stemrecht aanwezig is.”.
3) Aan artikel 4, lid 7 wordt de volgende zin toegevoegd:
„Besluiten die door middel van een schriftelijke procedure
worden genomen, worden goedgekeurd door de leden van
de raad van bestuur met stemrecht op het ogenblik van de
goedkeuring.”.
4) De vierde zin van artikel 5, lid 1 komt als volgt te luiden:
„Een punt wordt van de agenda afgevoerd, indien minstens
drie leden van de raad van bestuur met stemrecht daarom
verzoeken, in het geval dat de desbetreffende documenten
niet tijdig aan de leden van de raad van bestuur zijn toegezonden.”.
5) Artikel 5, lid 2 komt als volgt te luiden:
„De notulen van de beraadslagingen van de raad van bestuur
worden in de volgende vergadering (of, indien nodig, eerder,
door middel van een schriftelijke procedure) goedgekeurd
door de leden van de raad van bestuur die stemrecht hadden
op de vergadering waarop de notulen betrekking hebben en
worden door de president getekend.”.
Artikel 2
Slotbepaling
Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het aantal
presidenten van de raad van bestuur van de ECB meer dan
18 bedraagt.

Gedaan te Frankfurt am Main, 19 maart 2009.
De president van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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AANBEVELINGEN

COMMISSIE
AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 26 maart 2009
inzake richtsnoeren betreffende gegevensbescherming voor het informatiesysteem voor de interne
markt (IMI)
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 2041)
(Voor de EER relevante tekst)

(2009/329/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Naar aanleiding van deze goedkeuring heeft de Commissie bij de Besluiten C(2006) 3606 van 14 augustus 2006,
C(2007) 3514 van 25 juli 2007 en C(2008) 1881 van
14 mei 2008 besloten het informatiesysteem voor de
interne markt als project van gemeenschappelijk belang
te financieren en op te zetten.

(4)

IMI is bedoeld om de uitvoering te vergemakkelijken van
relevante communautaire besluiten die een uitwisseling
van informatie tussen overheidsdiensten van de lidstaten
vereist, zoals Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties (3) en Richtlijn
2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (4).

(5)

Bij de elektronische uitwisseling van informatie tussen
lidstaten onderling en tussen lidstaten en de Commissie
dient te worden voldaan aan de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (5) en van
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de
bescherming van natuurlĳke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrĳe verkeer van die gegevens (6).

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name op artikel 211, tweede streepje,

Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Besluit 2004/387/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 21 april 2004 betreffende de interoperabele
levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC) (1), en
met name artikel 4 van dat besluit, voorziet in de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang, om de doeltreffende, effectieve en veilige uitwisseling van informatie mogelijk te maken tussen overheidsdiensten op alle passende niveaus, alsmede tussen die
overheidsdiensten en de instellingen van de Gemeenschap
of andere entiteiten voor zover nodig.

Op 17 maart 2006 hebben vertegenwoordigers van de
lidstaten in het Raadgevend Comité voor de interne
markt (2) het algemene invoeringsplan voor het informatiesysteem voor de interne markt, hierna „IMI” genoemd,
en het doel ervan, namelijk een betere communicatie
tussen de diensten van de lidstaten, goedgekeurd.

(1) PB L 144 van 30.4.2004, blz. 69; gerectificeerd in PB L 181 van
18.5.2004, blz. 25.
(2) Ingesteld bij Besluit 93/72/EEG van de Commissie (PB L 26 van
3.2.1993, blz. 18).

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

PB
PB
PB
PB

L
L
L
L

255 van 30.9.2005, blz. 22.
376 van 27.12.2006, blz. 36.
281 van 23.11.1995, blz. 31.)
8 van 12.1.2001, blz. 1.
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Het recht op gegevensbescherming wordt erkend in het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in
het bijzonder in artikel 8. Informatiesystemen zoals IMI
dienen ervoor te zorgen dat de verschillende verantwoordelijkheden en verplichtingen van zowel de Commissie
als de lidstaten met betrekking tot regels voor gegevensbescherming duidelijk zijn en dat betrokkenen kunnen
gebruikmaken van eenvoudige en gemakkelijk beschikbare mechanismen om hun rechten te doen gelden.

BEVEELT AAN DAT DE LIDSTATEN:

In Beschikking 2008/49/EG van de Commissie van 12 december 2007 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de invoering van het informatiesysteem interne
markt (IMI) (1) zijn de functies, rechten en verplichtingen
van actoren en gebruikers van IMI vastgelegd. In deze
beschikking van de Commissie is het advies van de werkgroep gegevensbescherming van artikel 29 meegenomen (2).

2. nationale IMI-coördinatoren ertoe aansporen contact te leggen met hun nationale autoriteiten voor gegevensbescherming zodat deze sturing en bijstand kunnen bieden voor
de beste wijze van tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren
krachtens nationale wetgeving;

Na de goedkeuring van deze beschikking heeft de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een advies (3) aangenomen waarin wordt opgeroepen tot de
goedkeuring van een juridisch instrument, bij voorkeur
in de vorm van een verordening van de Raad en het
Parlement, aangezien de werkingssfeer van IMI naar verwachting geleidelijk zal worden uitgebreid naar andere
wetgevingsterreinen voor de interne markt, met een grotere complexiteit en een groter aantal deelnemende autoriteiten en gegevensuitwisselingen als gevolg. Op diverse
bijeenkomsten en in een briefwisseling tussen de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de
Commissiediensten (4) is overeengekomen een stapsgewijze benadering te volgen, te beginnen met de goedkeuring van richtsnoeren voor gegevensbescherming, die in
nauw overleg met de EDPS moeten worden opgesteld.
Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op Beschikking
2008/49/EG. Zowel de aanbevelingen van de Werkgroep
gegevensbescherming van artikel 29 als die van de EDPS
zijn hierin meegenomen,

(1) PB L 13 van 16.1.2008, blz. 18.
(2) Advies 01911/07/EN, WP 140.
(3) Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
over Beschikking 2008/49/EG van de Commissie van 12 december
2007 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de invoering
van het informatiesysteem interne markt (IMI) (PB C 270 van
25.10.2008, blz. 1).
(4) http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/pid/87

1. stappen ondernemen om de tenuitvoerlegging van de in de
bijlage opgenomen richtsnoeren door actoren en gebruikers
van IMI te waarborgen;

3. de Europese Commissie uiterlijk negen maanden na de goedkeuring van deze aanbeveling en met de hulp van de nationale IMI-coördinatoren feedback verstrekken over de tenuitvoerlegging van de in de bijlage opgenomen richtsnoeren.
Deze feedback wordt door de Europese Commissie meegenomen in een verslag dat zij uiterlijk één jaar na de goedkeuring van deze aanbeveling zal opstellen. In dit verslag
zullen de situatie op het gebied van gegevensbescherming
in IMI alsmede de inhoud en adequate termijn van toekomstige maatregelen, waaronder de mogelijke goedkeuring van
een juridisch instrument, worden beoordeeld.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2009.

Voor de Commissie
Charlie McCREEVY

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
RICHTSNOEREN VOOR DE TENUITVOERLEGGING VAN REGELS INZAKE GEGEVENSBESCHERMING IN
IMI
1. IMI — EEN INSTRUMENT VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING
IMI is een softwaretoepassing die via het internet toegankelijk is en door de Europese Commissie in samenwerking met de
lidstaten is ontwikkeld. Doel van het programma is lidstaten bijstand te bieden voor de praktische tenuitvoerlegging van
EU-wetgeving die in wederzijdse bijstand en administratieve samenwerking voorziet. IMI is geen database die tot doel
heeft informatie gedurende lange tijd op te slaan, maar een centraal mechanisme waarmee nationale overheidsdiensten
van de EER-landen informatie kunnen uitwisselen. Gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard.
Inlogpagina IMI

IMI biedt op dit moment ondersteuning voor het uitwisselen van informatie op grond van de richtlijn betreffende
beroepskwalificaties en zal vanaf eind 2009 ook ondersteuning bieden voor de uitwisseling van informatie krachtens
de Dienstenrichtlijn. In de bijlage bij Beschikking 2008/49/EG zult u altijd een bijgewerkte lijst van deze wetgevingsterreinen kunnen vinden. Deze bijlage zal immers van tijd tot tijd worden gewijzigd. IMI kan niet worden gebruikt voor
het uitwisselen van informatie op wetgevingsterreinen die niet specifiek in deze bijlage worden vermeld.
Weergave van de toepassing wanneer bevoegde autoriteiten te maken hebben met beroepskwalificaties
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Samenwerking tussen nationale overheden is van essentieel belang voor de goede werking van de interne markt. Europese
burgers kunnen hun rechten op het gebied van de interne markt, zoals de vrijheid van vestiging in een andere lidstaat of
de vrijheid van dienstverrichting in het buitenland, alleen doen gelden als hiervoor praktische regelingen inzake administratieve samenwerking bestaan.

Voorbeelden
Een Duitse arts uit Berlijn trouwt met een Fransman en besluit een nieuw leven in Parijs op te bouwen. De Duitse
arts wil haar beroep in Frankrijk uitoefenen en dient haar titels en diploma's daarvoor in bij de Franse Orde van
geneesheren. De persoon die het dossier behandelt, heeft twijfels over de authenticiteit van een van de diploma's en
voert met IMI een controle uit bij de bevoegde autoriteit in Berlijn.

Een Frans industrieel schoonmaakbedrijf dat in Frankrijk actief is, biedt ook schoonmaakwerkzaamheden aan in het
Spaanse Catalonië. Een Spaanse niet-gouvernementele organisatie dient een klacht in bij het Catalaanse milieuloket.
Volgens de organisatie beschikt het Franse bedrijf niet over de benodigde gespecialiseerde arbeidskrachten voor het
gebruik van bepaalde schoonmaakmiddelen. De Catalaanse bevoegde autoriteit gaat met IMI na of het schoonmaakbedrijf legaal in Frankrijk werkzaam is.

Administratieve samenwerking in de EU is niet eenvoudig. Er zijn taalbarrières (de EU heeft 23 officiële talen), er is een
gebrek aan administratieve procedures voor grensoverschrijdende samenwerking, de administratieve structuren en culturen
zijn verschillend en er zijn geen duidelijk geïdentificeerde partners in andere lidstaten.

De lidstaten dienen er weliswaar zelf voor te zorgen dat regelgeving op het gebied van de interne markt effectief werkt op
hun grondgebied, maar de Commissie is van oordeel dat lidstaten over instrumenten moeten beschikken om te kunnen
samenwerken. IMI is ontworpen met de volgende doelstellingen: identificatie van de juiste bevoegde autoriteit in een
andere lidstaat (zoekfunctie), beheer van de uitwisseling van informatie op basis van eenvoudige en geharmoniseerde
procedures en opheffing van taalbarrières op basis van vooraf gedefinieerde en reeds vertaalde vragenreeksen.

Schermvoorbeelden met vragen in de talen van twee bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de uitwisseling van informatie
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2. TOEPASSINGSGEBIED EN DOELSTELLING VAN DEZE RICHTSNOEREN
IMI-gebruikers zijn deskundigen op hun respectieve bevoegdheidsterreinen, of het nu gaat om regels die voor een
bepaalde beroepsgroep gelden of om wetgeving voor dienstverrichting. Zij zijn echter geen deskundigen op het gebied
van gegevensbescherming en zijn zich wellicht niet altijd voldoende bewust van de nationale wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming.
Daarom is het raadzaam om gebruikers richtsnoeren aan te reiken waarin het functioneren van IMI wordt toegelicht in
het licht van gegevensbescherming, alsmede de veiligheidsmechanismen in het systeem en de mogelijke risico's die aan het
gebruik van IMI zijn verbonden (1).
Deze richtsnoeren zijn niet bedoeld als uitgebreid overzicht van alle kwesties op het gebied van gegevensbescherming in
verband met IMI, maar vormen een gebruikersvriendelijke uitleg, een kader voor naleving dat begrijpelijk is voor alle
gebruikers van het programma. Indien nodig kunnen IMI-gebruikers altijd nadere informatie en bijstand krijgen van de
autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming in de lidstaten. Op het volgende adres is een lijst van deze autoriteiten met hun contactgegevens en websites te vinden:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm
3. EEN OMGEVING WAARIN GEGEVENS WORDEN BESCHERMD
Bij de ontwikkeling van IMI is de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming voor ogen gehouden. In het ontwerp
is dan ook volledig rekening gehouden met de bescherming van gegevens.
IMI-gebruikers weten zich ervan verzekerd dat IMI in het licht van gegevensbescherming een betrouwbaar programma is.
Dit kan aan de hand van een aantal eenvoudige voorbeelden worden geïllustreerd:
a) IMI wordt alleen gebruikt door bevoegde autoriteiten binnen de Europese Economische Ruimte (EU-lidstaten plus
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats buiten de EER;
b) de Europese Commissie en de IMI-coördinatoren (2) hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van beroepsbeoefenaren of dienstverrichters die in het systeem worden uitgewisseld;
c) alleen de bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij een informatieaanvraag mogen de persoonsgegevens van de
dienstverrichter bekijken (3). De bescherming gaat zover dat degene voor wie de aanvraag is bedoeld de persoonsgegevens over de dienstverrichter pas te zien krijgt nadat de ontvanger de aanvraag formeel heeft geaccepteerd;
(1) De lidstaten dienen te overwegen om in hun IMI-opleidingen informatie over gegevensbescherming op te nemen.
(2) Zie artikel 12 van Beschikking 2008/49/EG.
(3) Bevoegde autoriteiten kunnen gekoppeld zijn aan andere autoriteiten voor toezicht (zo kan een regionale autoriteit zijn gekoppeld aan
een nationale autoriteit). Deze „gekoppelde autoriteiten” zijn op die manier op de hoogte van het aantal en de aard van de aanvragen,
maar hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van de dienstverrichters of de migrerende beroepsbeoefenaren.
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Weergave van een aanvraag vóór aanvaarding door de ontvanger

d) alle persoonsgegevens met betrekking tot aanvragen worden zes maanden na de sluiting van een aanvraag automatisch
uit het systeem verwijderd. De gegevens kunnen op verzoek van de betrokken bevoegde autoriteiten zelfs eerder
worden verwijderd (zie voor meer informatie hoofdstuk 12 over de bewaringstermijn).

4. WIE IS WIE IN IMI? DE KWESTIE VAN GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
IMI is een duidelijk voorbeeld van gezamenlijke verwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. Zo mogen alleen de
bevoegde autoriteiten in de lidstaten persoonsgegevens uitwisselen, maar valt de opslag van deze gegevens op de servers
onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. De Europese Commissie mag deze persoonsgegevens weliswaar niet bekijken, maar bedient wel het systeem dat zorgt voor de fysieke verwerking van de verwijdering en rectificatie
van de gegevens.

Door de toewijzing van verschillende verantwoordelijkheden aan de Commissie en de lidstaten doet zich dus de volgende
situatie voor:

a) iedere bevoegde autoriteit en iedere IMI-coördinator is verantwoordelijk voor zijn eigen activiteiten met betrekking tot
gegevensverwerking;

b) de Commissie is geen gebruiker maar beheerder van het systeem en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het
onderhoud en de veiligheid van het systeem (1);

c) de IMI-actoren hebben dezelfde verantwoordelijkheden met betrekking tot het verstrekken van informatie en rechten
van toegang, bezwaar en rectificatie.

In complexe scenario's van gedeelde verantwoordelijkheid zoals IMI bestaat de meest efficiënte benadering voor naleving
erin gegevensbescherming vanaf het begin in het systeem te verankeren (zie gedeelte „Werk in uitvoering” in hoofdstuk
13: „Samenwerking met autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming en de EDPS”) en een kader voor naleving te
definiëren zoals voorzien in deze richtsnoeren. Het is de verantwoordelijkheid van alle IMI-actoren en -gebruikers dit
kader in acht te nemen.
(1) Zoals bepaald in artikel 10, lid 3, van Beschikking 2008/49/EG mag de Commissie alleen aan een uitwisseling van informatie
deelnemen in de bijzondere gevallen waarin de relevante Gemeenschapswetgeving voorziet in een uitwisseling van informatie tussen
de lidstaten en de Commissie. In deze gevallen heeft de Commissie dezelfde verplichtingen als een bevoegde autoriteit. Zo moet zij de
betrokkenen adequaat informeren en toegang tot hun gegevens bieden als zij hierom vragen.
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5. ACTOREN EN GEBRUIKERS IN IMI
Alle actoren die gebruik maken van IMI worden gevalideerd door IMI-coördinatoren. Actoren en gebruikers en hun taken,
rechten en verplichtingen worden nader omschreven in de artikelen 6 tot en met 12 van Beschikking 2008/49/EG. Deze
richtsnoeren behoeven hier niet te worden herhaald.
IMI is een uiterst flexibel systeem waarin lidstaten verantwoordelijkheden en taken op zeer verschillende manieren kunnen
toewijzen aan bevoegde autoriteiten en coördinatoren, zodat deze aansluiten op hun specifieke administratieve structuur
en de wetgevingsterreinen waarop administratieve samenwerking moet plaatsvinden.
Ook is belangrijk om voor ogen te houden dat IMI-gebruikers in de lidstaten verantwoordelijk zijn voor vele andere
verwerkingsprocessen. Naleving van gegevensbescherming in IMI moet niet onnodig complex zijn en mag geen buitensporige administratieve last vormen. Het systeem hoeft ook niet voor alle betrokkenen hetzelfde te zijn.
In de meeste gevallen voeren bevoegde autoriteiten gewoon de verwerkingshandelingen in IMI uit volgens dezelfde regels
en goede praktijken die normaliter gelden voor personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking, volgens hun
eigen behoeften en de nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
Een voordeel voor de gebruikers is dat gegevensbescherming in IMI is verankerd. Zo worden zij ertoe aangezet de
uitgewisselde persoonsgegevens nog vóór het verstrijken van de bewaringstermijn van zes maanden uit IMI te laten
verwijderen als zij de informatie-uitwisseling in IMI niet meer hoeven te bewaren.
6. JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN IMI
In Beschikking 2008/49/EG van de Commissie zijn de taken, rechten en verplichtingen van IMI-actoren en -gebruikers
inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de invoering van IMI vastgelegd.
Niet alle informatie die in IMI wordt uitgewisseld, heeft betrekking op persoonsgegevens. Zo kan de uitgewisselde
informatie betrekking hebben op rechtspersonen (1) of kunnen de vraag en het antwoord geen verband houden met
individuen (bijvoorbeeld de algemene vraag of een bepaald beroep in een bepaalde lidstaat gereglementeerd is).
In veel gevallen heeft de uitwisseling van informatie wel betrekking op individuen en moet er dan ook een juridische
grondslag zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Het gebruik van IMI is vaak in het belang van de betrokkene.
Ook als de uitwisseling van informatie niet noodzakelijkerwijs in het belang van de betrokkene plaatsvindt, kunnen
gegevens door bevoegde autoriteiten worden uitgewisseld met IMI, mits deze uitwisseling krachtens een specifieke
juridische grondslag is vereist.
In artikel 7 van Richtlijn 95/46/EG worden de juridische grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens vermeld.
Artikel 7, onder c) en e), zijn het meest relevant voor de uitwisseling van gegevens binnen IMI.
I) Nakomen van een wettelijke verplichting (artikel 7, onder c))
Als algemeen beginsel geldt dat de EU-lidstaten verplicht zijn om met elkaar en met de instellingen van de EU samen
te werken. De verplichting van administratieve samenwerking is expliciet en specifiek vastgelegd in Richtlijn
2005/36/EG (erkenning van beroepskwalificaties) en Richtlijn 2006/123/EG (Dienstenrichtlijn).
In artikel 56, leden 1 en 2, van de richtlijn inzake beroepskwalificaties is het volgende bepaald:
„1.
De bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat en van de lidstaat van oorsprong werken nauw
samen en verlenen elkaar wederzijds bijstand bij de toepassing van deze richtlijn. Zij zien toe op de vertrouwelijkheid van de door hen uitgewisselde informatie.
2.
De bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat en van de lidstaat van oorsprong wisselen informatie
uit over tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke sancties die genomen zijn, en over alle andere specifieke
ernstige feiten die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van werkzaamheden in het kader van deze richtlijn,
met inachtneming van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in de Richtlijnen 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
(…) en 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37)).”.
(1) In bepaalde lidstaten, zoals Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Denemarken, vallen rechtspersonen in zekere mate binnen de werkingssfeer van wetgeving inzake gegevensbescherming.
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In artikel 28, leden 1 en 6, van de Dienstenrichtlijn is het volgende bepaald:
„1.
De lidstaten verlenen elkaar wederzijdse bijstand en nemen maatregelen om doeltreffend met elkaar samen
te werken bij het toezicht op dienstverrichters en hun diensten (…).
6.
De lidstaten verstrekken de informatie waarom door andere lidstaten of door de Commissie is gevraagd,
langs elektronische weg en binnen de kortst mogelijke termijn.”.
In artikel 34, lid 1, van de Dienstenrichtlijn is het volgende bepaald:
„1.
De Commissie zet, in samenwerking met de lidstaten, een elektronisch systeem op voor de uitwisseling, en
met inachtneming van bestaande informatiesystemen, van informatie tussen de lidstaten.”.
II) Vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan
de drager is opgedragen (artikel 7, onder e)).
IMI-actoren en -gebruikers vervullen taken van algemeen belang of taken die deel uitmaken van de uitoefening van het
openbaar gezag die aan hen zijn opgedragen. Alle registraties in IMI worden gevalideerd door de IMI-coördinator.
Daarbij wordt eerst nagegaan of de bevoegde autoriteit in kwestie taken van algemeen belang vervult (bijvoorbeeld
maatschappijen ter bevordering der genees- en dierengeneeskunst, om te waarborgen dat hun leden werken volgens
ethische regels of regels op het gebied van de volksgezondheid) of taken die deel uitmaken van de uitoefening van het
openbaar gezag die aan hen zijn opgedragen (bijvoorbeeld ministeries van Onderwijs die controleren of docenten
middelbaar onderwijs over de juiste kwalificaties beschikken).
Op basis van het voorgaande kunt u IMI gebruiken voor de uitwisseling van persoonsgegevens krachtens de richtlijn
inzake beroepskwalificaties en de Dienstenrichtlijn voor de doelen die in de bepalingen worden uiteengezet. Informatie
met betrekking tot andere wetgeving op het gebied van de interne markt kan niet in IMI worden uitgewisseld. Indien de
werkingssfeer van IMI op enig moment wordt uitgebreid met aanvullende wetgeving, wordt in de bijlage van Beschikking
2008/49/EG adequaat verwezen naar de relevante Gemeenschapswetgeving.
7. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN ADEQUAAT TOEZICHT
De toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming hangt af van de identiteit van de IMI-actor of
-gebruiker. Voor de Europese Commissie is bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 45/2001 inzake gegevensbescherming
van toepassing. Voor een nationale gebruiker (zoals een bevoegde autoriteit) is de toepasselijke wetgeving de nationale
wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, die moet stroken met Richtlijn 95/46/EG (richtlijn inzake gegevensbescherming).
De Europese Unie beschikt over een stevig juridisch kader inzake gegevensbescherming, dat is vastgelegd in genoemde
richtlijn en in Verordening (EG) nr. 45/2001 (1). De richtlijn inzake gegevensbescherming biedt lidstaten enige flexibiliteit.
Nationale IMI-coördinatoren wordt dan ook aangeraden deze richtsnoeren te bespreken met de autoriteiten op het gebied
van gegevensbescherming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de gegevensdetails die aan individuen moeten worden
verstrekt (zie hoofdstuk 9 over deze kwestie) of de verplichting om bepaalde handelingen voor gegevensverwerking te
melden aan autoriteiten inzake gegevensbescherming.
Richtlijn 95/46/EG is een richtlijn op het gebied van de interne markt met een tweeledig doel. Met de harmonisering van
nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming wordt beoogd zowel een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen als de fundamentele rechten van individuen te beschermen en zo vrij verkeer van persoonsgegevens
tussen lidstaten toe te staan. Nationale specifieke omstandigheden hoeven dan ook geen praktische of aanzienlijke
gevolgen te hebben voor het gebruik van IMI en de uitwisseling van gegevens die op grond van andere Gemeenschapswetgeving zijn vereist.
Een van de belangrijkste kenmerken van het Europese juridisch kader inzake gegevensbescherming is dat het toezicht bij
onafhankelijke openbare autoriteiten inzake gegevensbescherming berust. Hierdoor kunnen burgers een klacht bij deze
autoriteiten indienen zodat geschillen inzake gegevensbescherming onverwijld en buiten de rechtbank kunnen worden
beslecht. Nationale autoriteiten voor gegevensbescherming houden toezicht op de verwerking van persoonsgegevens op
nationaal niveau. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) houdt toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens door de Europese instellingen. De Europese Commissie staat dan ook onder toezicht van de EDPS,
terwijl andere gebruikers van IMI onder toezicht van de betrokken nationale autoriteiten voor gegevensbescherming staan.
Meer informatie over de behandeling van klachten of verzoeken van betrokkenen zijn te vinden in hoofdstuk 10 over de
rechten van toegang en rectificatie en in hoofdstuk 13 over samenwerking met autoriteiten voor gegevensbescherming en
de EDPS.
8. BEGINSELEN VAN GEGEVENSBESCHERMING DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE UITWISSELING VAN INFORMATIE
In Gemeenschapswetgeving is bepaald dat persoonsgegevens alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden verwerkt
(zie hoofdstuk 6: „Juridische grondslagen voor de uitwisseling van persoonsgegevens in IMI”) en overeenkomstig bepaalde
beginselen die in de richtlijn inzake gegevensbescherming worden aangemerkt als „beginselen betreffende de kwaliteit van
de gegevens” (zie artikel 6 van deze richtlijn).
(1) Richtlijn 95/46/EG is van toepassing op de lidstaten, terwijl Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is op de Europese instellingen.
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Personen die verantwoordelijk zijn voor gegevensverwerking mogen persoonsgegevens enkel voor gerechtvaardigde en
specifieke doeleinden verzamelen, en deze niet verwerken voor andere doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden op het moment van verzameling. Een klassiek voorbeeld van onverenigbare doeleinden is het geval waarin een
bevoegde autoriteit adresgegevens die voor het dossier van migrerende beroepsbeoefenaren krachtens de Dienstenrichtlijn
zijn verzameld, voor marketingdoeleinden doorverkoopt aan bedrijven.
Voorts moet de verwerking van persoonsgegevens proportioneel zijn (adequaat, relevant en niet buitensporig) met de
doeleinden van de verzameling en de verantwoordelijke persoon moet tevens redelijke stappen ondernemen om ervoor te
zorgen dat de gegevens worden bijgewerkt en dat deze worden vernietigd of anoniem worden gemaakt zodra de
identificatie van de betrokkenen niet meer noodzakelijk is. Beginselen betreffende de gegevenskwaliteit zijn goede beginselen van informatiebeheer, want in een goed informatiesysteem worden niet zomaar gigabytes aan gegevens opgeslagen
die snel verouderd raken en onbetrouwbaar worden. In een goed elektronisch informatiesysteem worden alleen gegevens
verzameld die noodzakelijk zijn voor de doeleinden die op voorhand worden uiteengezet. Deze gegevens moeten ook
worden bijgewerkt zodat volledige betrouwbaarheid is gewaarborgd.
De toepassing van deze beginselen betreffende de gegevenskwaliteit op het functioneren van IMI leidt tot de volgende
aanbevelingen:
1) Het gebruik van IMI dient strikt te worden beperkt tot de doeleinden die in de toepasselijke wetgeving zijn vastgelegd
(bijvoorbeeld in geval van gerechtvaardigde twijfel of om andere redenen die in de toepasselijke wetgeving worden
uiteengezet). Hoewel IMI naar verwachting de standaardwijze zal worden waarop bevoegde autoriteiten gegevens met
elkaar uitwisselen, moet het absoluut duidelijk zijn dat IMI niet systematisch mag worden gebruikt om controles van
de achtergrond van migrerende beroepsbeoefenaren of dienstverrichters uit te voeren.
2) De bevoegde autoriteit die de aanvraag indient, dient alleen de persoonsgegevens te verstrekken die de bevoegde
autoriteit die de aanvraag beantwoordt nodig heeft om de persoon in kwestie ondubbelzinnig te identificeren of de
vragen te beantwoorden. Zo kan een migrerende beroepsbeoefenaar worden geïdentificeerd aan de hand van zijn naam
en registratienummer in een beroepsregister. Het burgerservice- of rijksregisternummer hoeft dan niet te worden
verstrekt.
3) IMI-gebruikers moeten de vragen zorgvuldig selecteren en niet meer vragen stellen dan absoluut noodzakelijk is.
Hiermee worden niet alleen de beginselen betreffende de gegevenskwaliteit in acht genomen, maar wordt ook de
administratieve last verminderd. Met het oog op transparantie zijn de vooraf gedefinieerde vragenreeksen gepubliceerd
op de IMI-website (1).

Wat zijn gevoelige gegevens (2)?
Dit zijn gegevens waaruit de volgende informatie over iemand naar voren komt: raciale of etnische oorsprong,
politieke overtuigingen, religieuze of filosofische opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksleven, overtredingen, veroordelingen voor misdrijven of beveiligingsmaatregelen. Sommige lidstaten kunnen ook
informatie betreffende administratieve sancties of boetes als gevoelige gegevens beschouwen.

4) Bevoegde autoriteiten moeten bijzonder waakzaam zijn wanneer er informatie wordt uitgewisseld over gevoelige
gegevens. Alleen in zeer beperkte omstandigheden kunnen gevoelige gegevens worden uitgewisseld. De meest relevante
vereisten voor de verwerking van gevoelige gegevens in IMI zijn de volgende:
a) De verwerking van gevoelige gegevens is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een
recht in rechte (zie artikel 8, lid 2, onder e), van de richtlijn inzake gegevensbescherming en de overeenkomstige
bepalingen in nationale wetgeving).
Dit kan van toepassing zijn op de uitwisseling van informatie in IMI waarbij een migrerende beroepsbeoefenaar of
een dienstverrichter zijn recht doet gelden om zijn beroep uit te oefenen of zich te vestigen in een andere lidstaat.
In ieder geval moeten bevoegde autoriteiten nauwkeurig beoordelen of het gebruik van de gevoelige gegevens
daadwerkelijk absoluut noodzakelijk is om het recht vast te stellen.
Met betrekking tot de uitwisseling van specifieke gevoelige gegevens in IMI hebben lidstaten specifieke bepalingen
vastgelegd in de richtlijn betreffende beroepskwalificaties en de Dienstenrichtlijn:
1. In artikel 56, lid 2, van de richtlijn betreffende beroepskwalificaties is het volgende bepaald: „De bevoegde
autoriteiten van de ontvangende lidstaat en van de lidstaat van oorsprong wisselen informatie uit over tuchtrechtelijke maatregelen of strafrechtelijke sancties die genomen zijn, en over alle andere specifieke ernstige
feiten die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van werkzaamheden in het kader van deze richtlijn, met
inachtneming van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens …”.
(1) http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_en.pdf
(2) Een juridische definitie is te vinden in artikel 8 van Richtlijn 95/46/EG en artikel 10 van Verordening (EG) nr. 45/2001.
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2. In artikel 33 van de Dienstenrichtlijn zijn specifieke regels vastgelegd voor de uitwisseling van informatie over
de goede naam van de migrerende dienstverrichter: „De lidstaten verstrekken op verzoek van een bevoegde
instantie van een andere lidstaat informatie overeenkomstig hun nationale recht over tuchtrechtelijke of administratieve maatregelen of strafrechtelijke sancties en over beslissingen betreffende insolventie of faillissement
(…)”.
b) De betrokkene geeft uitdrukkelijk toestemming. Indien de administratieve samenwerking in het belang van de
betrokkene is, zal het niet moeilijk zijn om de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te verkrijgen voor de
verwerking van persoonsgegevens.
5) Er dient extreme voorzichtigheid te worden betracht met betrekking tot informatie over gerechtelijke antecedenten,
aangezien nauwkeurigheid van deze gegevens van groot belang is. Andere beginselen van de richtlijn betreffende
gegevensbescherming en de verordening waarnaar in deze aanbeveling (1) wordt verwezen, moeten dan ook worden
nageleefd en deze categorie gegevens dient alleen te worden aangevraagd wanneer dit is toegestaan op grond van de
relevante Gemeenschapswetgeving en de aanvraag absoluut noodzakelijk is voor een besluit in het desbetreffende
dossier, dat rechtstreeks verband houdt met de aanvraag. Met andere woorden: de verwerking moet rechtstreeks
verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteit of de dienstverrichting en noodzakelijk zijn voor het
doel van controle van naleving van de bepalingen van de relevante richtlijn. IMI-gebruikers dienen altijd in gedachten
te houden dat de voor een besluit noodzakelijke informatie in veel gevallen niet specifiek hoeft te verwijzen naar de
gerechtelijke antecedenten van de migrerende beroepsbeoefenaar of dienstverrichter.
Er zijn slechts een paar vragen in de IMI-vragenreeks die betrekking hebben op het strafregister of andere gevoelige
gegevens (2). Naast deze beperkte gevallen moeten gevoelige gegevens alleen worden uitgewisseld in de uitzonderlijke
gevallen waarin de concrete omstandigheden van het dossier dusdanig zijn dat de gevoelige gegevens rechtstreeks
verband houden met het uitoefenen van de activiteit in kwestie en absoluut noodzakelijk zijn voor de vaststelling van
het recht in rechte.
Bevoegde autoriteiten mogen IMI niet gebruiken voor routinecontroles van de gerechtelijke antecedenten van migrerende beroepsbeoefenaars, aangezien dit indruist tegen het doel waarvoor IMI is opgezet. Onderzoeken naar overtredingen of disciplinaire maatregelen moeten ook verband houden met het beroep of de dienst in kwestie en niet met
andere overtredingen die de migrerende beroepsbeoefenaar in het land van oorsprong heeft begaan of disciplinaire
maatregelen die tegen hem zijn getroffen. Zo hoeft de bevoegde autoriteit die een aanvraag indient om te bepalen of
een arts daadwerkelijk is geregistreerd en een goede naam heeft bij de Orde van geneesheren, niet te weten of de arts
in kwestie een verkeersovertreding heeft begaan. Een dergelijke overtreding vormt in het land van oorsprong immers
geen belemmering om als arts werkzaam te zijn.

Verdere verwerking en opslag buiten IMI
Het gebruik van IMI zal vaak worden gecombineerd met het verstrekken van informatie voor andere verwerkingshandelingen die in de lidstaat plaatsvinden (bijvoorbeeld voor de behandeling van een aanvraag om een dienst te
mogen verrichten of voor het verlenen van een vergunning voor een bepaalde activiteit). Het is dan ook normaal dat
bevoegde autoriteiten de verkregen data voor deze doeleinden verder verwerken. Wanneer gegevens worden verkregen via IMI en deze buiten het systeem verder worden verwerkt, blijft nationale wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing. U dient dan ook de volgende regels in acht te nemen:

— deze verdere verwerking mag niet onverenigbaar zijn met de doeleinden van verzameling en uitwisseling die in
IMI hebben plaatsgevonden,

— deze verdere verwerking is noodzakelijk en proportioneel (adequaat, relevant en niet buitensporig) met de
oorspronkelijke doeleinden van verzameling in IMI,

— u moet redelijke stappen ondernemen om de gegevens up-to-date te houden en deze te verwijderen wanneer
deze niet meer nodig zijn,

— wanneer gegevens uit IMI worden geëxporteerd voor verstrekking aan een derde, moet de betrokkene hiervan op
de hoogte worden gesteld om eerlijke verwerking te waarborgen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel
moeite kost of indien de verstrekking wettelijk verplicht is (zie artikel 11, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG inzake
gegevensbescherming). Aangezien verstrekking in slechts een van de betrokken lidstaten wettelijk verplicht kan
zijn, en dit elders mogelijk niet bekend is, stelt de Commissie voor informatie te verstrekken, zelfs wanneer
doorgifte uitdrukkelijk wettelijk is vastgelegd.

(1) Dat wil zeggen: er dient adequate informatie te worden verstrekt aan de betrokkenen, de verwerking dient proportioneel te zijn
en gegevens mogen niet verder worden verwerkt voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doeleinden op het moment van
verzameling.
2
( ) Een specifieke lijst van deze vragen is beschikbaar op de IMI-website:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/questions_and_data_fields_en.pdf
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9. INFORMATIEVERSTREKKING AAN BETROKKENEN
Een van de pijlers onder systemen voor gegevensbescherming is dat verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens
informatie verstrekken aan betrokkenen over de verwerkingshandelingen die zij voornemens zijn te verrichten met hun
persoonsgegevens.
In artikel 10 van de richtlijn inzake gegevensbescherming is bepaald dat op het moment van verkrijging ten minste de
volgende informatie moet worden verstrekt aan de betrokkene: de identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke,
de doeleinden van de verwerking, de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens, antwoord op de vraag of
men al dan niet verplicht is om te antwoorden en de eventuele gevolgen van niet-beantwoording, alsmede het bestaan
van het recht op toegang en rectificatie.
Wanneer persoonsgegevens worden verkregen van een individu, dient de bevoegde autoriteit de betrokkene ervan op de
hoogte te stellen dat de gegevens kunnen worden ingevoerd in IMI zodat voor de doeleinden van zijn of haar aanvraag
kan worden gecorrespondeerd met andere overheden in andere lidstaten. Ook dient te worden gemeld dat de betrokkene
indien nodig bij een van de betrokken bevoegde autoriteiten kan verzoeken om toegang tot en rectificatie van de
uitgewisselde gegevens (meer informatie hierover wordt uiteengezet in hoofdstuk 10 over rechten van toegang en
rectificatie).
Iedere bevoegde autoriteit dient zelf uit te maken hoe deze informatie aan betrokkenen wordt verstrekt. Aangezien de
meeste (en wellicht alle) bevoegde autoriteiten andere verwerkingshandelingen zullen verrichten dan de uitwisseling van
informatie in IMI, kan de manier waarop zij individuen informeren dezelfde zijn als de manier waarop soortgelijke
informatie voor andere verwerkingshandelingen wordt doorgegeven overeenkomstig nationale wetgeving (bijvoorbeeld
aan de hand van borden, in correspondentie met betrokkenen en/of op websites).

Informatieverstrekking in de richtlijn inzake gegevensbescherming
Artikel 10 van de richtlijn inzake gegevensbescherming bevat een lijst met de minimale informatie die aan individuen dient te worden verstrekt, behalve wanneer de betrokkene hierover reeds beschikt:
a) de identiteit van de voor verwerking verantwoordelijke(n) (de bevoegde autoriteit die de gegevens verkrijgt en
soortgelijke autoriteiten in andere lidstaten),
b) de doeleinden van de verwerking (correspondentie met andere autoriteiten in verband met de aanvraag van de
migrerende beroepsbeoefenaar of dienstverrichter),
c) verdere informatie voor zover die nodig is om een eerlijke verwerking te waarborgen of als de verstrekking van
nadere informatie volgens nationale wetgeving verplicht is, zoals:
1) ontvangers of categorieën ontvangers,
2) het bestaan van een recht op toegang tot en rectificatie van de eigen gegevens, de manier waarop de
betrokkene deze rechten kan doen gelden en eventuele uitzonderingen op deze rechten krachtens nationale
wetgeving,
3) recht op verhaal (bv. toegang tot rechtbanken en recht op eisen van schadeloosstelling),
4) opslag- en bewaringstermijn,
5) veiligheidsmaatregelen,
6) verwijzing naar relevante documenten en websites, inclusief de IMI-website van de Commissie.

In de richtlijn inzake gegevensbescherming zijn twee gevallen voorzien waarin informatie aan betrokkenen dient te
worden verstrekt: wanneer de gegevens rechtstreeks bij de betrokkene zijn verkregen en wanneer de gegevens niet bij
de betrokkene zijn verkregen. In artikel 11 van de richtlijn is echter bepaald dat dergelijke informatie in het laatste geval
niet aan de betrokkene hoeft te worden verstrekt indien dit onevenredig veel moeite kost of indien de registratie of
verstrekking bij wet is voorgeschreven (zoals het geval is voor de uitwisseling van informatie in IMI), hoewel in de
richtlijn verder wordt gesteld dat de lidstaten in deze gevallen voor passende waarborgen zorgen.
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Bevoegde autoriteiten moeten de verstrekking van informatie aan betrokkenen dan ook nader uitwerken op basis van hun
respectieve nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, mogelijk in overleg met de nationale IMIcoördinatoren en de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming. Een meerlagenbenadering is aanbevolen, met de
verstrekking van basisinformatie bij de verzameling (bijvoorbeeld in aanvraagformulieren voor bevoegde autoriteiten) en
een indicatie van de plaats waar betrokkenen indien gewenst nadere informatie kunnen verkrijgen.

Voor deze tweede, meer gedetailleerde laag informatie vormen privacybeleid of privacyverklaringen op websites een
doeltreffende vorm van informatieverstrekking aan betrokkenen.

Indien bevoegde autoriteiten reeds dergelijke privacyverklaringen hebben, dienen zij deze bij te werken of aan te vullen
met een specifieke verwijzing naar de uitwisseling van persoonsgegevens in IMI. Als dat niet het geval is, moeten
bevoegde autoriteiten beslissen of er in het licht van het gebruik van IMI en de hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens
een onlineprivacyverklaring moet worden opgesteld.

Wanneer sporadisch wordt gebruikgemaakt van IMI, kan het voldoende zijn om individuen bij de verzameling van
gegevens slechts kort te informeren over IMI, en indien nodig op een later moment nogmaals. Wanneer de bevoegde
autoriteit geen specifieke privacyverklaring over IMI aan betrokkenen verstrekt, dient duidelijk te worden aangegeven waar
zij nadere informatie kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld op de website van de nationale IMI-coördinator en de website van
de Commissie.

In het gedeelte over gegevensbescherming van de IMI-website van de Commissie (1) is de privacyverklaring over IMI te
vinden. Het bevat ook aanvullende informatie voor betrokkenen over de manier waarop zij hun rechten kunnen doen
gelden en waar zij indien nodig bijstand kunnen krijgen van nationale bevoegde autoriteiten of autoriteiten voor gegevensbescherming:

Belangrijke actoren in IMI die grote aantallen aanvragen verwerken, wordt ten zeerste aanbevolen hun privacybeleid op
hun websites te publiceren. Dit privacybeleid dient een link te bevatten naar de site over gegevensbescherming van de IMIwebsite van de Commissie. Andere bevoegde autoriteiten die kleine aantallen aanvragen verwerken, kunnen in eerste
instantie volstaan met een link naar de IMI-website van de Commissie.

Nationale IMI-coördinatoren moeten bijstand verlenen aan bevoegde autoriteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij
het opstellen van voorbeelden van privacyverklaringen die de nationale bevoegde autoriteiten als sjabloon kunnen gebruiken. Ook kan een gemeenschappelijke, nationale privacyverklaring worden opgesteld en op het internet worden
gepubliceerd door de nationale coördinator. Iedere bevoegde autoriteit kan dan bij het contact met betrokkenen naar
deze verklaring verwijzen (bijvoorbeeld in aanvraagformulieren of andere documenten die aan betrokkenen worden
verstrekt).

PRIVACYVERKLARING VAN DE EUROPESE COMMISSIE
Informatiesysteem interne markt — IMI
1. Doel van IMI en deelnemers
Het doel van IMI is de bestuurlijke samenwerking tussen de lidstaten vergemakkelijken zodat de interne markt naar
behoren kan werken en vrij verkeer van personen en diensten mogelijk is. Via IMI kan informatie (waaronder
bepaalde persoonsgegevens) tussen overheidsdiensten van EER-landen worden uitgewisseld.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het deel van IMI waarvoor de Commissie verantwoordelijk is, namelijk
de inzameling, registratie, opslag en vernietiging van persoonsgegevens van de eerste gebruikers bij de nationale IMIcoördinatoren, alsmede de opslag en vernietiging, maar niet de inzameling, opvraging en inzage van persoonsgegevens van andere IMI-gebruikers en van personen wier gegevens worden uitgewisseld. Zij is dus niet van toepassing
op de behandeling van gegevens onder verantwoordelijkheid van de lidstaten.

(1) Het gedeelte over gegevensbescherming van de IMI-website bevat alle documenten inzake gegevensbescherming met betrekking tot IMI
en een link naar een lijst van alle wetgevingdocumenten over gegevensbescherming op EU-niveau:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_nl.html

L 100/23

L 100/24

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

2. Toepasselijk recht
Op de behandeling van gegevens onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie is Verordening (EG) nr.
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van toepassing.

Eveneens van toepassing is Beschikking 2008/49/EG van de Commissie van 12 december 2007 inzake de bescherming van persoonsgegevens bij de invoering van het informatiesysteem interne markt (IMI).

3. Welke gegevens worden door de Commissie met IMI verwerkt?
De Commissie verzamelt de noodzakelijke contactgegevens van de eerste gebruikers bij de nationale IMI-coördinatoren, waaronder naam, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres op het werk. Hun gegevens en die van alle
gebruikers bij de gedelegeerde IMI-coördinatoren en bevoegde autoriteiten worden opgeslagen op een server van de
Europese Commissie.

De gegevens van personen waarover informatie wordt uitgewisseld, worden om technische redenen eveneens op een
server van de Europese Commissie bewaard.

4. Waarvoor worden de IMI-gegevens gebruikt?
De contactgegevens van de nationale IMI-coördinatoren zijn essentieel voor de introductie en de goede werking van
IMI. De Commissie moet toegang hebben tot deze gegevens om het systeem samen met de lidstaten doeltreffend te
kunnen beheren.

De gegevens van personen waarover de nationale autoriteiten informatie uitwisselen, worden met IMI verwerkt en
tijdelijk opgeslagen. Dit verbetert en vereenvoudigt de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten.
Op grond van de internemarktwetgeving van de Gemeenschap kan een lidstaat namelijk om aanvullende informatie
verzoeken als een dienstverrichter uit een andere lidstaat tijdelijk diensten wil verstrekken in die lidstaat of zich daar
wil vestigen.

5. Wie heeft toegang tot de gegevens?
Binnen de grenzen van artikel 12, lid 7, van Beschikking 2008/49/EG hebben de lokale gegevensbeheerders van de
Commissie toegang tot de persoonsgegevens van de lokale gegevensbeheerders van de nationale IMI-coördinatoren.
Commissiepersoneel heeft geen toegang tot gegevens van personen waarover informatie wordt uitgewisseld.

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De persoonsgegevens van gebruikers bij de bevoegde autoriteiten en coördinatoren worden bewaard zolang zij IMIgebruiker zijn.

Alle persoonsgegevens die via IMI tussen de bevoegde autoriteiten worden uitgewisseld, worden zes maanden na het
formele einde van de informatie-uitwisseling automatisch door de Commissie gewist. Om statistische redenen wordt
de informatie-uitwisseling via IMI bewaard, maar worden alle persoonlijke gegevens geanonimiseerd. Een bevoegde
autoriteit kan na het einde van de informatie-uitwisseling met een andere bevoegde autoriteit de Commissie
verzoeken bepaalde persoonsgegevens te wissen. De Commissie komt binnen tien werkdagen tegemoet aan een
dergelijk verzoek, tenzij de andere bevoegde autoriteit zich daartegen verzet.

7. Hoe wordt het systeem beschermd tegen ongeoorloofde toegang?
IMI wordt met een aantal technische maatregelen beschermd. De verschillende niveaus van toegang tot de database
worden afgeschermd met een gewoon systeem van wachtwoorden plus een aanvullende digitale code zoals bij
diverse thuisbankiersystemen gebruikelijk is. Alleen de in punt 5 bedoelde personen hebben toegang tot de persoonsgegevens in IMI. Het systeem wordt bovendien beschermd met https, een beveiligd internetprotocol.

8. Toegang tot eigen gegevens
De nationale IMI-coördinatoren kunnen toegang krijgen tot hun eigen gegevens via het in punt 10 vermelde
contactadres.
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9. Aanvullende informatie
Behalve deze privacyverklaring is ook de „belangrijke juridische mededeling” (http://europa.eu/geninfo/legal_
notices_en.htm) van toepassing.

Als u persoonlijke gegevens over uzelf in IMI wil inzien, verwijderen of corrigeren, neem dan contact op met de
overheid of beroepsorganisatie waarmee u eerder contact heeft gehad of met een andere gebruiker van IMI die bij
het verzoek betrokken is geweest. Als u niet tevreden bent over het antwoord, neem dan contact op met een andere
IMI-gebruiker of dien een klacht in bij de autoriteit voor gegevensbescherming van een van de IMI-gebruikers die bij
het verzoek betrokken is. Deze zal u kosteloos helpen. Een lijst van gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u hier:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/nationalcomm/index_en.htm

Let wel: in sommige gevallen zijn op grond van nationale wetgeving niet alle persoonsgegevens toegankelijk.

10. Contactadres
IMI wordt beheerd door eenheid E.3 van directoraat-generaal Interne markt en diensten van de Europese Commissie.
De heer Nicholas Leapman, hoofd van eenheid E.3, draagt de eindverantwoordelijkheid. Het contactadres voor IMI is:

Europese Commissie
DG Interne markt en diensten
Eenheid E.3
1049 Brussel
markt-imi-dataprotection@ec.europa.eu

Met klachten over de wijze waarop onder verantwoordelijkheid van de Commissie met gegevens is omgegaan, kunt
u bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming terecht.

Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
Wiertzstraat 60 (MO 63)
1047 Brussel
BELGIË
Tel. +32 22831900
Fax +32 22831950
edps@edps.europa.eu

10. RECHTEN VAN TOEGANG EN RECTIFICATIE
Transparantie jegens de betrokkenen is essentieel. Dit kan ten eerste worden bereikt door de informatie te verstrekken die
in voorgaand hoofdstuk is besproken en ten tweede door de persoon in kwestie het recht te bieden op toegang tot zijn of
haar persoonsgegevens en indien nodig het recht op verwijdering, rectificatie of afscherming als deze onnauwkeurig zijn
of onwettig zijn verwerkt.

IMI is een complex systeem, waarin een groot aantal actoren en gebruikers betrokken is bij gezamenlijke verwerking en
gezamenlijk beheer. Dit vergt voor betrokkenen een eenvoudige en duidelijke benadering. Zij zijn niet bekend met de
technische aspecten van gezamenlijke verwerking of het functioneren van IMI en hoeven deze ook niet te kennen.

Belangrijk is een duidelijke en eenvoudige benadering: Als algemene regel kunnen betrokkenen hun rechten van toegang,
rectificatie en verwijdering doen gelden door zich te richten tot een bevoegde autoriteit die bij een aanvraag is betrokken.
Hiervoor gelden alleen gerechtvaardigde uitzonderingen waarmee de betrokkene en alle andere betrokken partijen hebben
ingestemd. Bevoegde autoriteiten mogen toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens niet weigeren met het argument dat zij de gegevens niet in het systeem hebben ingevoerd of dat de betrokkene contact moet opnemen met een
andere bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit die het verzoek ontvangt, neemt het in behandeling en stemt ermee in
of wijst het af overeenkomstig de ontvankelijkheid van het verzoek en de bepalingen van de nationale wetgeving inzake
gegevensbescherming. Indien nodig kan de bevoegde autoriteit contact opnemen met andere bevoegde autoriteiten
alvorens een besluit te nemen. Indien bevoegde autoriteiten van mening verschillen, schakelen zij hun respectieve autoriteiten inzake gegevensbescherming in om tijdig en efficiënt tot overeenstemming te komen.
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Indien de betrokkene niet tevreden is met het besluit, kan hij of zij contact opnemen met een andere bevoegde autoriteit
die betrokken is bij de uitwisseling van informatie of met de nationale autoriteit voor gegevensbescherming van een van
deze bevoegde autoriteiten die het meest gepast is: bijvoorbeeld de autoriteit van het land waar hij of zij is gevestigd, of
zijn of haar eigen nationale autoriteit voor gegevensbescherming, of de autoriteit van het land waar hij of zij werkt. Indien
nodig en passend werken autoriteiten voor gegevensbescherming samen bij de behandeling van de klacht (zie artikel 28
van de richtlijn inzake gegevensbescherming).

Er zij op gewezen dat betrokkenen altijd het recht hebben om juridische stappen te ondernemen en in voorkomend geval
verhaal te zoeken (zie de artikelen 22 en 23 van de richtlijn inzake gegevensbescherming en overeenkomstige bepalingen
in nationale wetgeving).

In artikel 12, onder c), van de richtlijn inzake gegevensbescherming is bepaald dat de voor verwerking verantwoordelijke,
derden aan wie de gegevens zijn verstrekt, in kennis stelt van elke rectificatie, uitwissing of afscherming, tenzij zulks
onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Dit is tevens van toepassing op informatie die verder wordt verwerkt
buiten IMI.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de werkgroep Gegevensbescherming van artikel 29 en de EDPS werkt de
Commissie momenteel aan een IMI-functie waarmee gegevens online kunnen worden gerectificeerd met automatische
kennisgeving aan de betrokken bevoegde autoriteiten. (Dit geschiedt volgens de procedure die reeds wordt toegepast voor
vroegtijdige uitwissing van gegevens op verzoek van bevoegde autoriteiten, zie hoofdstuk 12.) De implementatie van deze
functie is technisch complex. Voorgesteld wordt dan ook vooralsnog de volgende procedure toe te passen voor rectificatie
van persoonsgegevens: de bevoegde autoriteit dient een verzoek tot rectificatie rechtstreeks in bij de voor verwerking in
IMI verantwoordelijke persoon bij de Europese Commissie (zie vorig gedeelte „Privacyverklaring van de Europese Commissie”).

Op grond van de richtlijn inzake gegevensbescherming en de nationale wetgeving voor de tenuitvoerlegging ervan hebben
betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en de verwerking stop te
zetten als het bezwaar ontvankelijk is. Indien een betrokkene contact met u opneemt en bezwaar maakt tegen de
verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, neemt u contact op met uw nationale autoriteit voor gegevensbescherming
voor meer informatie over de manier waarop dit recht op bezwaar in uw lidstaat werkt.

11. GEGEVENSBEVEILIGING
Voor de beveiliging van IMI wordt gebruikgemaakt van een aantal organisatorische en technische maatregelen die
vergelijkbaar zijn met maatregelen in banksystemen voor computers. De communicatie met IMI via het internet wordt
beschermd met https, een beveiligd internetprotocol. De technische beveiligingsmaatregelen voor IMI moeten binnen de
gehele Europese Unie zijn geïntegreerd. De technische beveiliging van het systeem wordt verder ontwikkeld in het licht
van de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging (zie artikel 17 van Richtlijn 95/46/EG en artikel 22 van
Verordening (EG) nr. 45/2001).

Voor meer informatie over de regels voor beveiliging van informatiesystemen die door de Europese Commissie worden
gebruikt, kunt u Besluit C(2006) 3602 van de Commissie raadplegen. U vindt dit document in het gedeelte over
gegevensbescherming van de IMI-website:
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html

12. BEWARINGSTERMIJN
De regels met betrekking tot de bewaringstermijn zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 5 van Besluit 2008/49/EG.

Als algemene regel geldt dat alle persoonsgegevens in uitwisselingen van informatie zes maanden na de formele sluiting
van een informatie-uitwisseling automatisch worden gewist. De Commissie brengt op dit moment een aantal wijzigingen
aan in het systeem (herinneringen en urgentielijsten) waarmee wordt beoogd de formele sluiting van aanvragen zo snel
mogelijk te voltooien.

Het is ook mogelijk dat een bevoegde autoriteit vóór het aflopen van de termijn van zes maanden verzoekt om
verwijdering van persoonsgegevens. Indien de andere bevoegde autoriteit hiermee instemt, neemt de Commissie binnen
tien werkdagen stappen om dergelijke verzoeken in te willigen.

Bevoegde autoriteiten moeten weten dat verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens online kunnen worden
ingediend door het desbetreffende gesloten verzoek te openen en te klikken op de knop „Om anonimisering verzoeken”.
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Schermvoorbeeld van een bevoegde autoriteit die wordt geraadpleegd over het vroegtijdig wissen van persoonlijke gegevens

Schermvoorbeeld van een bevoegde autoriteit die verzoekt om vroegtijdige anonimisering van het verzoek

De Commissie zal ook een aantal verbeteringen in het systeem aanbrengen, zoals automatische herinneringen voor
acceptatie van antwoorden of formele sluiting van aanvragen in gevallen waarin een bevredigend antwoord is gegeven.

Het is tevens belangrijk erop te wijzen dat de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op de
opslag van persoonsgegevens buiten IMI door bevoegde autoriteiten.

13. SAMENWERKING MET NATIONALE AUTORITEITEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN DE EDPS
Het netwerk van nationale autoriteiten voor gegevensbescherming en de EDPS is een van de krachtigste waarborgen voor
het goed functioneren van ons systeem voor gegevensbescherming. Bevoegde autoriteiten kunnen op deze instanties
vertrouwen en bij hen advies inwinnen wanneer zij te maken krijgen met een moeilijke kwestie die niet in deze richtsnoeren aan de orde komt. Nationale IMI-coördinatoren hebben in dit verband ook een belangrijke rol te vervullen. Een
lijst met contactadressen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming is beschikbaar in het gedeelte over gegevensbescherming op de IMI-website.

Bevoegde autoriteiten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat het mogelijk is dat zij hun respectieve nationale
autoriteiten voor gegevensbescherming op de hoogte moeten stellen wanneer zij aan IMI willen deelnemen. In bepaalde
lidstaten kan toestemming vooraf noodzakelijk zijn. IMI-coördinatoren moeten een actieve coördinerende rol spelen
wanneer contact moet worden opgenomen met autoriteiten voor gegevensbescherming.
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Werk in uitvoering
In een toekomstige versie van IMI, die in de loop van 2009 beschikbaar komt, worden de volgende verbeteringen
aangebracht ter bevordering van gegevensbescherming:
a) Wanneer gevoelige gegevens worden uitgewisseld (zoals gegevens over gezondheid, gerechtelijke antecedenten of
disciplinaire maatregelen), wordt een herinnering weergegeven dat het gevoelige informatie betreft en dat degene
die het dossier behandelt, deze gegevens alleen moet aanvragen als dit absoluut noodzakelijk is en deze rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteit of de dienstverrichting;
b) Er wordt een onlineprocedure opgezet voor de rectificatie, uitwissing of afscherming van gegevens die op
onwettige wijze zijn verwerkt of onjuist zijn. Dit geschiedt volgens de procedure die reeds wordt toegepast
voor vroegtijdige uitwissing van gegevens op verzoek van bevoegde autoriteiten;
c) Er worden automatische herinneringen en urgentielijsten toegevoegd waarmee een antwoord kan worden geaccepteerd, zodat aanvragen niet langer dan noodzakelijk open blijven;
d) Er zijn passende maatregelen getroffen om met de nieuwe informatiestromen uit hoofde van de Dienstenrichtlijn
om te gaan (waarschuwingsmechanisme en vrijstellingen per geval). Als algemene regel wordt voor deze maatregelen dezelfde benadering gevolgd als voor algemene uitwisselingen van informatie, bijvoorbeeld: herinneringen
over de gevoelige aard van deze informatiestromen, herinneringen om meldingen zo snel mogelijk te sluiten en
mogelijke manieren om individuen op de hoogte te stellen van de uitwisseling van informatie en hun rechten op
toegang tot de gegevens en eventueel op afscherming, verwijdering of rectificatie. Het is mogelijk dat er aanvullende maatregelen inzake gegevensbescherming dienen te worden getroffen. Deze worden in overleg met de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming opgesteld.

14. HERZIENINGSCLAUSULE
IMI is een hoogtechnologisch informatiesysteem dat permanent in ontwikkeling is. De Commissie verzamelt continu
informatie bij coördinatoren en bevoegde autoriteiten ter verbetering van het systeem. Daarom zullen er de komende
maanden wijzigingen worden doorgevoerd. Sommige wijzigingen hebben geen gevolgen voor gegevensbescherming, maar
andere mogelijk wel.
Het betekent dan ook geenszins dat deze richtsnoeren voorgoed vastliggen. Zij moeten worden bijgewerkt op basis van de
ervaring met het dagelijks gebruik van IMI. Uiterlijk één jaar na de goedkeuring van deze aanbeveling zal de Commissie
een verslag opstellen waarin de situatie wordt beoordeeld en waarin onder meer ook de vaststelling van een nieuwe
wettelijke maatregel kan worden voorgesteld.
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