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1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne 
proposisjonen ei lovendring som gjev forskrifts-
heimel til å gjennomføre Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) nr. 1024/2012 «Om forvalt-
ningssamarbeid gjennom informasjonssystemet 
for det indre marked og om oppheving av kommi-
sjonsvedtak 2008/49/EF» (IMI-forordninga). 
Departementet foreslår å ta forskriftsheimelen inn 
i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk mel-
deplikt for tekniske reglar (EØS-høringsloven). 

Forordninga regulerer ulike forhold knytte til 
informasjonssystemet for den indre marknaden 
(IMI) og søkjer å oppnå fire hovudmål;
– å etablere eit horisontalt rettsgrunnlag for IMI 

og fastsetje felles reglar for ein mest mogleg 
effektiv bruk av systemet, 

– å etablere eit regelverk for personvern i IMI,
– å leggje til rette for framtidig utvida bruk av 

IMI innanfor nye saksfelt, 
– å klargjere rollene til og forenkle kontakten 

mellom aktørane i IMI. 

2 Bakgrunnen for forslaget 

EØS-reglane pålegg i aukande grad styresmak-
tene i EØS-statane å samarbeide med kvarandre. 
Målet er at samarbeidet skal bidra til ein meir vel-

fungerande og effektiv indre marknad. Slikt 
administrativt samarbeid kan til dømes gjelde 
utveksling av informasjon i samband med forvalt-
ning av løyveordningar eller bistand i samband 
med tilsyn med aktørar som opererer i fleire EØS-
statar. 

Europakommisjonen utvikla i 2008 eit elektro-
nisk informasjonssystem for den indre markna-
den (IMI) for å styrka samarbeidet mellom styres-
makter i EØS-statane på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. Relevante styresmakter kan med IMI 
som verktøy effektivt utveksle informasjon om vil-
kåra for å drive økonomiske og næringsretta akti-
vitetar i dei respektive EØS-statane. 

Europakommisjonen la 21. februar 2011 fram 
ein strategi1 for å byggje ut og utvikle informa-
sjonssystemet IMI, og forslag til forordning vart 
framlagt i august same år. Forordninga vart for-
melt vedteken 25. oktober 2012 og publisert i EU-
tidende 14. november 2012 med verknad 20 dagar 
seinare.

EØS-komiteen vedtok den 30. april 2015 å inn-
lemme Europaparlaments- og rådsforordning 
(EU) nr. 1024/2012 om IMI-forordninga i EØS-
avtalen. Noreg var med på vedtaket med atterhald 
om samtykke i Stortinget, jf. kgl. res. av 
24.04.2015. Utanriksdepartementet fremjar paral-
lelt med dette lovforslaget ein prop. S om sam-

1  KOM(2011) 75 endelig
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tykke til godkjenning av avgjerda i EØS-komiteen. 
Dersom Stortinget samtykkjer, vil det innebere ei 
plikt til å gjennomføre forordninga i norsk rett. 
Etter EØS-avtalen artikkel 103 skal eit vedtak i 
EØS-komiteen som hovudregel gjennomførast 
innan utgangen av seks månader etter vedtaket i 
EØS-komiteen, dvs. innan 30.oktober 2015 i dette 
tilfellet. Ei uoffisiell norsk omsetting av forord-
ninga er teken inn som vedlegg i denne proposi-
sjonen. 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
1024/2012 om administrativt samarbeid gjennom 
informasjonssystemet for den indre marknaden 
(IMI) etablerer eit horisontalt rettsgrunnlag for 
IMI og fastset felles reglar for einsarta bruk av 
systemet. Forordninga fastset regelverk for per-
sonvern, samstundes som rollene til og kontakten 
mellom IMI-aktørane blir klargjorte og forenkla. 
Det blir også lagt til rette for framtidig, utvida 
bruk av IMI innanfor nye saksfelt. 

3 Nærare om IMI

IMI er eit elektronisk verktøy som Europakommi-
sjonen leverer. IMI skal lette forvaltningssamar-
beidet mellom relevante styresmakter i EØS og 
mellom styresmaktene og ESA/Europakommisjo-
nen. Programvara er gratis og enkelt tilgjengeleg 
gjennom IMI- portalen på Europakommisjonens 
heimeside. Systemet kan nyttast på alle offisielle 
EU-språk. Verktøyet er gratis å bruke for IMI-
aktørane. Informasjonsutvekslinga skjer elektro-
nisk. Systemet er såleis både tids- og kostnadsspa-
rande for brukarane. 

IMI består av fleire modular, og blir til dømes 
nytta for å oppfylle styresmaktene sine meldeplik-
ter til andre styresmakter eller til EFTAs overva-
kingsorgan og for å leggje til rette for å gjennom-
føre varslingsplikta og andre plikter som følgjer av 
regelverket på det aktuelle området ein samarbei-
der administrativt om. SOLVIT- nettverket (ufor-
melt nettverk som hjelper private og bedrifter når 
dei står overfor feil bruk av EU-regelverk) nyttar 
IMI i sakshandsaminga. 

I dag blir IMI nytta som elektronisk verktøy 
ved administrativt samarbeid innanfor virkeom-
råda til fleire direktiv, medrekna: yrkeskvalifika-
sjonsdirektivet2, tenestedirektivet3, pasientrettar-
direktivet4 og utsendingsdirektivet5. Samstundes 

har Europakommisjonen sett i gang eit pilotpro-
sjekt for å vurdere om IMI er eigna for bruk etter 
e-handelsdirektivet6 og lokførarbevisdirektivet7. 
Pilotprosjekt for bruk av IMI på området for retur 
av kulturskattar8 og offentlege innkjøp9 er under 
utgreiing. 

Hovudaktørane i IMI er ansvarlege styresmak-
ter (normalt underliggjande etatar og organ med 
delegert ansvar) i EØS som har det daglege 
ansvaret for offentlege oppgåver knytte til det 
området der IMI skal nyttast som verktøy. Dei 
aktuelle styresmaktene får tilgjengerett til den 
eller dei modulane i IMI som er relevante for deira 
verksemd. Styresmaktene kan som IMI-aktørar 
sende og ta i mot førespurnader, ta i mot informa-
sjon og åtvaringar og forvalte opplysningar i 
modulen i tråd med tilgjengerettane. 

Kvart medlemsland har ein nasjonal IMI-koor-
dinator. Nærings- og fiskeridepartementet er 
nasjonal IMI-koordinator i Noreg. Departementet 
har såleis eit overordna ansvar for IMI i Noreg og 
deltek i arbeidet på europeisk nivå. 

Den ansvarlege styresmakta for det fagområ-
det IMI skal nyttast på, er også fagleg koordinator 
for sitt område: Nærings- og fiskeridepartementet 
er difor også IMI-koordinator for tenestedirektivet 
i IMI. Vidare er til dømes Kunnskapsdepartemen-
tet IMI-koordinator for yrkeskvalifikasjonsdirekti-
vet og Arbeidstilsynet er IMI-koordinator for bru-
ken knytt til utsendingsdirektivet. Rolla til dei fag-
lege koordinatorane er i hovudsak å hjelpe bruka-
rane dersom det er behov for dette i det daglege. 
Dei faglege koordinatorane følgjer også opp over-
for brukarane dersom det til dømes ikkje blir 
svart på førespurnader frå andre EØS-land innan 
fristane.

Europakommisjonen har eit IMI-team som er 
ansvarlege for drifta og utviklinga av systemet. 
Teamet har også ei hjelpeteneste og utarbeider 
opplærings- og marknadsføringsmateriale som dei 
deler ut fritt. 

4 Gjeldande rett

Noreg har vore brukar av IMI frå starten. IMI vart 
etablert på ulovfesta grunnlag, og har til no fun-
gert ut frå det. Bruken av systemet har såleis vore 
frivillig. Kommisjonsavgjerd 2008/49/EF om 
handteringa av personlege opplysningar i IMI har 

2  2005/36/EU, endra ved 2013/55/EU
3  2006/123/EU
4  2011/24/EU
5  96/71/EU

6  2000/31/EU
7  2007/59/EU
8  2014/60/EU
9  2014/24/EU og 2014/25/EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112461692&uri=CELEX:32013L0055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112630675&uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411114061487&uri=CELEX:32014L0025
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lagt rammene for personvernet ved bruken av 
systemet. Noreg bidrar til finansieringa av bruk 
og utvikling av systemet gjennom eit tilskot til 
EUs budsjett for utvikling og gjennomføring av 
den indre marknaden. 

Tenestedirektivet krev at utkast til reglar om 
tenester som er omfatta av direktivet blir notifi-
sert. Plikta er teken inn i EØS-høyringslova kapit-
tel VI. Det går fram av lova § 17 at melding om 
slike reglar skal gå til EFTAs overvakingsorgan 
(ESA) gjennom departementet. Tidlegare vart 
slikt regelverk notifisert til ESA ved bruk av e-
post frå departementet som IMI-koordinator. 
Etter ESA sin gjennomgang vart notifiseringa så 
vidaresend til Europakommisjonen, som igjen 
sende melding til alle EØS-statane. 

Då IMI-forordninga tredde i kraft skulle alle 
notifiseringar etter tenestedirektivet skje ved 
bruk av IMI. Forordninga inneber også ei foren-
kling av notifiseringsordninga etter tenestedirekti-
vet. 

I perioden fram til at IMI-forordninga vart inn-
lemma i EØS-avtalen, vart det på eit tidspunkt 
uklårt om EØS/EFTA-statane kunne ta i bruk 
modulen for notifiseringar av regelverk etter 
tenestedirektivet. Europakommisjonen og EØS/
EFTA-statane diskuterte dette saman i EFTAs 
arbeidsgruppe for næringspolitikk og indre mar-
knadssaker. Etter dette møtet gav Europakommi-
sjonen si tilslutning til at EØS/EFTA-statane, på 
frivillig basis, fekk ta i bruk IMI til notifiseringar 
utan opphald. ESA kunne likevel ikkje få tilgang til 
IMI før forordninga var innlemma i EØS-avtalen. 
Sidan 2012 har difor notifiseringar om endringar i 
norsk tenesteregelverk vorte sendt to vegar; til 
ESA per e-post og til Europakommisjonen og 
resten av EØS-medlemslanda gjennom IMI. Når 
IMI-forordninga no er gjennomført, skal ESA få 
tilgang til modulen for tenestenotifisering i IMI, 
og det inneber ei vidare forenkling av denne 
administrative prosessen.

5 Nærare om forordning (EU)  
nr. 1024/2012

Forordning (EU) nr. 1024/2012 erstattar kommi-
sjonsavgjerd 2008/49/EF om handteringa av per-
sonlege opplysningar i IMI. Samstundes blir eit 
horisontalt rettsgrunnlag for IMI etablert, og fel-
les reglar for bruken er fastsett for å sikre effektiv 
bruk av systemet. Regelverk for personvern kjem 
på plass, og rollene til og kontakten mellom IMI-
aktørane blir klargjorde og forenkla. Det blir også 
lagt til rette for framtidig, utvida bruk av IMI.

Merknader til dei enkelte kapitla i direktivet

Kapittel 1 – Generelle reglar 

Kapittelet etablerer føremålet og bruksområdet til 
IMI. Det går fram av artikkel 3 at IMI skal brukast 
til informasjonsutveksling mellom medlemssta-
tane og mellom medlemsstatane og Europakom-
misjonen. IMI skal brukast til administrativt sam-
arbeid mellom dei kompetente styresmaktene i 
medlemsstatane og mellom vedkomande styres-
makter i medlemsstatane og Kommisjonen i tråd 
med dei rettsaktene som fell innunder virkeområ-
det til IMI. Dette inkluderer også utveksling av 
personleg informasjon. 

Det går fram av vedlegget til forordninga kva 
slags rettsakter som i dag fell inn under virkeom-
rådet til IMI. Virkeområdet til IMI-forordninga 
kan bli utvida til å omfatte andre EU-rettsakter der 
det etter nærare vurderingar blir rekna som ten-
leg. 

Kapittel 2 – IMI-relaterte oppgåver og 
ansvarsområde 

Artikkel 6 gjer greie for rolla og ansvarsområdet 
til IMI-koordinatorane. Artikkel 7 skildrar kompe-
tente styresmakter sin bruk av systemet. Artikkel 
9 regulerer tilgjengerettar for IMI-aktørar og deira 
tilgang til og bruk av personopplysningar. Til-
gangsnivået skal vere avgrensa, og i tråd med det 
profesjonelle behovet til brukaren. Det går vidare 
fram av artikkel 10 at medlemsstatane nyttar 
nasjonale reglar for teieplikt for eigne IMI-bruka-
rar. Regelen slår vidare fast at IMI-aktørar skal 
respektere andre IMI-aktørars førespurnad om 
fortruleg behandling av opplysningar i ei sak. 

Kapittel 3 – Databehandling og tryggleik 

Av artikkel 14 går det fram at personopplysningar 
som blir behandla i systemet, skal blokkerast, det 
vil seie at dei skal gjerast utilgjengelege for innsyn 
i systemet seinast 18 månader etter at den aktuelle 
samarbeidsprosedyren er avslutta. Tre år etter 
blokkering blir personopplysningar i IMI automa-
tisk sletta. Artikkel 16 gjeld sensitive personopp-
lysningar som allereie i dag blir nytta i IMI gjen-
nom yrkeskvalifikasjons- og tenestedirektivet. Det 
blir vist til dei generelle reglane i personvern-
direktivet (95/46/EF), og forordning (EF) nr. 45/
2001 om behandling av personopplysningar i fel-
lesskapsinstitusjonane. 
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Kapittel 4 – Personvernrettar og tilsyn

Artikkel 18 forpliktar IMI-aktørar å informere dei 
registrerte om at deira personopplysningar er 
behandla i IMI. Artikkel 19 grunnfestar innsyns-
retten til datasubjekta, og høve til å be om endring 
eller sletting av opplysningar. Slike korreksjonar 
skal gjerast innan 30 dagar av relevant IMI-styres-
makt. Dei nasjonale tilsynsstyresmaktene (Datatil-
synet) får kompetanse til å føre tilsyn med IMI-
aktørane si handsaming av personopplysningar, jf. 
artikkel 21. 

Kapittel 5 – IMI sitt geografiske virkeområde 

Medlemsstatar kan etter artikkel 22 bruke IMI for 
administrativt samarbeid også innanfor eigne 
grenser i samsvar med nasjonal lovgjeving. Artik-
kel 23 gjev IMI-aktørar ei moglegheit for å 
utveksle personopplysningar med tredjeland og 
fastset vilkår for dette. 

Kapittel 6 – Sluttføresegner

Artikkel 24 heimlar opprettinga av ein komité som 
skal hjelpe Kommisjonen i gjennomføringa av for-
ordninga. Artikkel 25 regulerer omfanget av tilsyn 
og rapportering om korleis IMI fungerer. Kostna-
dene når det gjeld utvikling, drift og vedlikehald 
av IMI-systemet blir dekka over EUs vanlege bud-
sjett. Medlemsstatane dekker kostnader til IMI-
aktivitetar på nasjonalt nivå, som utdanning og 
teknisk bistand, jf. artikkel 26. 

6 Arbeidet med regelverket i EU og 
Noreg

Nærings- og fiskeridepartementet har følgt pro-
sessen med vidareutviklinga av systemet, mellom 
anna ved å delta i Europakommisjonen si arbeids-
gruppe IMAC-IMI. 

Europakommisjonen la 21. februar 2011 fram 
kunngjeringa «Betre styring av den indre markna-
den gjennom auka administrativt samarbeid: Ein 
strategi for å byggje ut og utvikle informasjonssys-
temet IMI». Kunngjeringa inneheld nyttig bak-
grunnsinformasjon. IMI har så langt fungert på 
ulovfesta grunnlag. For å leggje til rette for eit 
framtidsretta system som forenklar samhandlinga 
mellom styresmaktene i EØS, fremja Europakom-
misjonen eit framlegg til IMI-forordning. Departe-
mentet sende Europakommisjonen sitt framlegg 
på høyring med høyringsfrist 30. november 2011. 
Av 25 høyringsinnspel, hadde åtte høyringsinstan-

sar konkrete merknader, og tilbakemeldingane 
var i all hovudsak positive. Høyringsfråsegnene er 
publiserte på heimesida til Nærings- og fiskeride-
partementet. Med bakgrunn i forslaget til forord-
ning og høyringsinnspela var Noreg med på å 
utarbeide ei felles EØS/EFTA-fråsegn, som vart 
send over til Europakommisjonen, Rådet og Euro-
paparlamentet 12. mars 2012. I fråsegna gav EØS/
EFTA-statane si støtte til IMI som verktøy. Frå-
segna understreka at reglar som vernar sensitive 
personopplysningar er viktig. Prinsipielle spørs-
mål knytt til offentlegprinsippet vart også omtala. 

Nærings- og handelsdepartementet sende den 
vedtekne forordninga på høyring 2. april 2013 
saman med forslag til endringar i EØS-høyrings-
lova og forskrift om å gjennomføre forordninga. 
Høyringsnotatet omfatta også forslag til å gjen-
nomføre Europaparlaments- og rådsforordning 
1025/2012 om europeisk standardisering. Fristen 
for å komme med innspel vart sett til 15. mai 2013. 

Høyringsnotatet vart sendt til følgjande instan-
sar: 
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kyrkje-

departementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utanriksdepartementet
 
Brønnøysundregistra
Datatilsynet 
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for naturforvaltning 
Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap 

Finanstilsynet
Forbrukarombodet
Forbrukarrådet
Helsedirektoratet
Justervesenet
Klima- og forureiningsdirektoratet 
Konkurransetilsynet
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Mattilsynet
Norsk akkreditering
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk 
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Tilsynsrådet For Advokatvirksomhet
Utdanningsdirektoratet
 
Enterprise Europe Network
Innovasjon Norge
 
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske legeforening
Den Norske Revisorforening
Det Norske Veritas
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen for universitets- og  

høyskoleutdannede (UNIO)
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning 

(FAFO)
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nemko
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 

(NARF)
Norges Juristforbund
Norsk elektroteknisk Komitè
Næringslivets Hovedorganisasjon
Standard Norge 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

I alt 6 instansar har uttalt seg, tre av desse fråseg-
nene har konkrete merknader til IMI-forordninga. 
Desse var frå Datatilsynet, Den norske legeforen-
ing og Direktoratet for byggkvalitet.

Følgjande melde at dei ikkje hadde merkna-
der: 
Arbeidsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidstilsynet
Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet
Brønnøysundregistra
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedeparte-

mentet

Justis- og beredskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Mattilsynet
Miljøverndepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Post- og teletilsynet
Samferdselsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens legemiddelverk
Utanriksdepartementet

Datatilsynet har ingen merknader til sjølve fram-
legga, men tek til etterretning at det har fått 
eksplisitt tilsynskompetanse for norske styres-
makters behandling av personopplysningar i IMI. 

Den norske legeforening er positiv til at IMI-
systemet får eit rettsleg grunnlag og at det er 
framlegg om å innføre reglar som skal ivareta 
interessene og rettane til dei som blir innlemma i 
IMI-systemet. Samstundes peiker Legeforeningen 
på at bruken av IMI vil føre til at svært mange 
funksjonærar får tilgang til systemet, og at denne 
krinsen berre vil vekse når IMI blir utvida til å 
omfatte nye rettsakter og bruksområde. Sidan det 
er mykje personleg informasjon som blir formidla 
gjennom systemet, medrekna personlege opplys-
ningar, er det viktig at nasjonale IMI-aktørar er 
sikra ressursar, slik at bruken av systemet skjer i 
tråd med reglane i forordninga. Dette er viktig for 
å sikre at personvernet blir teke vare på i tilstrek-
keleg grad. Legeforeningen understrekar kor vik-
tig det er med klåre reglar om vilkår for tilgang til 
personopplysningar, og meiner at det er uheldig at 
forordninga berre krev at tilgjengeavgrensinga 
skal sikrast ved hjelp av «passende midler», jam-
før artikkel 9 nr. 4. Legeforeningen meiner vidare 
at det er uklårt i kva grad oppføringa av ein maksi-
mumsfrist skal gi nasjonalstatane tilgjenge til å 
innføre kortare blokkeringsfristar. Spørsmålet er 
viktig med tanke på at ulike typar personopplys-
ningar og behandlingsføremål kan grunngje ulike 
fristar for blokkering. Det same gjeld slettefristen 
på tre år. Det er viktig at opplysningane som blir 
sende gjennom IMI ikkje blir lagra eller formidla 
lenger enn varslinga gjeld, og at nasjonalstatane 
har høve til å setje kortare fristar for å sperre og 
slette informasjon. 

Direktoratet for byggkvalitet foreslår at ein vur-
derer om IMI-forordninga skal gjennomførast i 
tenestelova.
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7 Departementet sine vurderingar 

7.1 Vurdering av forordninga

EØS-avtalen inneber fri rørsle av varer, tenester, 
kapital og personar mellom dei 28 EU-landa og dei 
tre EØS/EFTA-landa som utgjer den indre mark-
naden. Desse landa har ulik administrativ oppbyg-
ging, kultur og språk, noko som kan skape utfor-
dringar både for næringslivet, privatpersonar og 
offentlege styresmakter. 

Felles EØS-regelverk blir gjennomført nasjo-
nalt, og det blir ført tilsyn med gjennomføringa i 
kvart enkelt land. For å sikre at dette arbeidet fun-
gerer godt i heile den indre marknaden, er det vik-
tig med godt samarbeid og effektiv flyt av informa-
sjon mellom styresmaktene, på tvers av lande-
grensene. IMI er eit elektronisk verktøy som skal 
sikre slikt effektivt og trygt samarbeid over lande-
grensene. IMI-forordninga utgjer det rettslege 
grunnlaget for informasjonssystemet for den 
indre marknaden (IMI). 

Erfaringane med IMI har, sett frå norsk stå-
stad, vore gode. Godt administrativt arbeid er 
vesentleg for forvaltninga av den indre markna-
den. IMI, slik det fungerer i dag, forenklar saks-
handsaminga og reduserer administrative byrder 
gjennom grenseoverskridande aktivitet for for-
valtning, bedrifter og borgarar. Gjennom å nytte 
IMI vil styresmaktene, og særleg etatane, lettare 
kunne finne fram til den rette tilsvarande styres-
makta i ein annan medlemsstat. Dette inneber at 
ansvarlege styresmakter raskare kan gjere kvalifi-
serte vedtak, gje borgarane og bedriftene eit betre 
tilbod, og dermed føre meir effektiv kontroll og til-
syn. Framtidige utvidingar av bruksområdet til 
IMI kan bidra til enklare og betre forvaltning på 
fleire område. Samstundes er det viktig at slike 
utvidingar er godt funderte og basert på behovsa-
nalyser der positive virkningar for næringslivet og 
den indre marknaden er tungtvegande omsyn.

IMI inneber også utveksling av personopplys-
ningar, og det reiser seg spørsmål knytt til person-
vern. Omsynet til den enkelte blir teke vare på 
gjennom utfyllande reglar om handtering og sei-
nare sletting av personopplysningar. Spørsmål 
rundt prinsippet om offentleglova har også vore 
oppe. Bakgrunnen for dette er at det i forslaget 
var krav om at ei oppmoding frå ein medlemsstat 
om unntak frå offentlegheit skulle følgjast. Fleire 
av EUs medlemsland meinte at det var utfordrin-
gar knytt til denne regelen. I den felles EØS/
EFTA-fråsegna av 12. mars 2012 uttrykte også 
EØS/EFTA-statane uro for at grunnleggande 
offentlegrettslege prinsipp kunne bli utfordra der-

som denne regelen vart ståande i forordninga. 
Under voteringa over forordninga i Europaparla-
mentet vart han difor endra slik at det no er større 
rom for å undersøkje nærare om det er behov for 
å unnta eit dokument frå offentleggjering. Depar-
tementet meiner at regelen slik han no er formu-
lert kan sameinast med offentleglova.

Gjennom IMI kan styresmaktene finne fram til 
kvarandre, utveksle informasjon og hjelpe kvaran-
dre gjennom eit felles informasjonssystem. Syste-
met gir brukarane høve til å lese informasjonen 
som blir utveksla, på alle offisielle EU-språk. Dette 
medverkar til å korte ned behandlingstida og er 
såleis kostnadseffektivt. Vidare vil informasjons-
utveksling på tvers av landegrensene i EØS bidra 
til å kvalitetssikre tenestene. Personvernet for dei 
som er registrerte i IMI i samband med ei sak, 
blir sikra gjennom klåre personvernreglar nedfelt 
i sjølve forordninga og i supplerande personvern-
regelverk. Departementet meiner at forordninga 
er eit viktig bidrag til å styrke den indre markna-
den, og særleg den europeiske tenestesektoren vil 
vere tent med at det administrative samarbeidet 
mellom medlemsstatane blir betre.

IMI blir i dag nytta til samarbeid mellom til-
synsstyresmaktene i EØS om gjennomføringa av 
yrkeskvalifikasjonsdirektivet, tenestedirektivet, 
utsendingsdirektivet, e-handelsdirektivet, lok-
førarbevisdirektivet og pasientrettardirektivet. 
SOLVIT nyttar systemet for saksgangen der. 
Europakommisjonen meiner at det seinare vil 
vere aktuelt å bruke IMI til samarbeid om anna 
EØS-regelverk. For EØS/EFTA-statane er IMI 
enno ikkje teke i bruk for direktivet om pasientret-
tar. Årsaka er at direktivet ikkje har vore inn-
lemma i EØS-avtalen. Så snart dette er på plass vil 
EØS/EFTA-statane nytte IMI på lik linje med EU-
statane på dette området.

Til no har Noreg nytta IMI på dei områda som 
systemet vart utvikla for før IMI-forordninga kom 
til i 2012. Norsk tilgang til modulen i IMI om noti-
fiseringar av regelverk etter tenestedirektivet 
kravde ein overeinskomst mellom EØS/EFTA-sta-
tane og Europakommisjonen. 

Slik det er gjort nærare greie for under kapit-
tel 4 om gjeldande rett, kan ESA først få tilgang 
til IMI for tenestenotifiseringane når forordninga 
no er ein del av EØS-avtalen. Av EØS-avtalen Pro-
tokoll 1 om gjennomgåande tilpassing, punkt 4, 
følgjer at når ein av EU sine medlemsstatar skal 
sende opplysningar til Europakommisjonen, skal 
ein EFTA-stat sende slike opplysningar til ESA. 
Europakommisjonen og ESA skal vidare utveksle 
opplysningar dei har mottatt frå EU sine med-
lemsstatar eller frå EFTA-statane. Dette inneber 
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at ESA, i tillegg til Europakommisjonen, skal ha 
brukartilgang til IMI. Så lenge IMI-forordninga 
ikkje har vore inkorporert i EØS-avtalen, mangla 
likevel det rettslege grunnlaget for å gi ESA slik 
tilgang. I det noverande, uformelle systemet, 
sender difor departementet notifikasjonane, etter 
tenestedirektivets føresegner, som e-post til ESA 
før publisering. ESA har ikkje tilgang til EU-med-
lemsstatane sine notifiseringar, og får såleis ikkje 
det naudsynte overblikket for å kunne vurdere 
notifiseringar frå EØS/EFTA-landa i forhold til 
EU-landa sine notifiseringar. Prinsippet om 
homogenitet mellom EU-pilaren og EØS/EFTA-
pilaren tilseier såleis at ESA bør ha tilgang til 
IMI.

Når IMI-forordninga er innført i norsk rett vil 
vi ha eit godt juridisk grunnlag for å bruke og 
vidareutvikle IMI. Departementet meiner at IMI 
får den indre marknaden til å fungere betre, og 
vår aktive deltaking i IMI har til no fungert godt. 
Vidare meiner departementet at det er viktig å 
leggje til rette for at ESA får tilgang til IMI på 
område der dette er naudsynt. 

Den norske legeforening er urolege for at krin-
sen som har tilgang til personopplysningar vil bli 
utvida etter kvart som IMI blir utvida og nytta på 
nye område for administrativt samarbeid. Ein 
IMI-aktør får berre tilgang til den eller dei 
modulane i systemet som aktøren har behov for 
ut frå sine ansvarsområde. Departementet vil 
vidare understreke at det berre er ein saksbe-
handlar i den enkelte saka som får tilgang til per-
sonopplysningane som blir registrerte. Utviding 
av IMI til nye saksfelt vil såleis ikkje gi fleire per-
sonar tilgang til personopplysningane i ei enkelt 
sak. IMI-forordninga artikkel 14 slår fast at per-
sonopplysningar i IMI skal blokkerast så snart 
dei ikkje er naudsynte for det formålet dei vart 
innsamla til. Det går her fram at opplysningane 
berre skal nyttast i den enkelte saka. Samstun-
des fastset forordninga ei maksimumsgrense på 
18 månader for lagring av opplysningar etter den 
formelle avslutninga av ein sak. Dette må også 
sjåast i samanheng med artikkel 19 som gir den 
registrerte rett til innsyn, retting og sletting av 
opplysningar. Departementet meiner at person-
vernreglane i IMI-forordninga tar vare på ret-
tane til den registrerte på ein tilfredsstillande 
måte.

7.2 Om den lovtekniske gjennomføringa

I EU gjeld forordninger direkte i medlemsstatane 
straks dei er vedtekne på EU-nivå. Sidan EØS-
avtalen ikkje inneber overføring av lovgjevings-

myndigheit til fellesskapsorgana, må regelverket 
gjennomførast i nasjonal rett. Det følgjer av artik-
kel 7 i EØS-avtalen at gjennomføringsplikta gjeld 
rettsakter som er «omhandlet i eller inntatt i ved-
legg til denne avtale eller i EØS-komiteens ved-
tak». Ei forordning som er innlemma i EØS-avta-
len, skal såleis gjerast til ein del av den interne 
rettsorden. Etter artikkel 7 bokstav a skal ei for-
ordning «som sådan gjøres til del av avtaleparte-
nes interne rettsorden». Dette inneber at forord-
ninga skal gjennomførast ved inkorporasjon. 
Inkorporasjon inneber at ein vedtek ei lov- eller 
forskriftsføresegn som fastset at forordninga i 
EØS-tilpassa form skal gjelde direkte i norsk rett. 
Dette tek vare på omsynet til rettseinskap. 

Departementet legg til grunn at det ikkje ligg 
føre heimel i gjeldande norsk rett for å gjennom-
føre forordning (EU) nr. 1024/2012. Departemen-
tet har vurdert ulike gjennomføringsmåtar for for-
ordninga. Å implementere forordninga i eiga lov 
synest ikkje formålstenleg. Direktoratet for bygg-
kvalitet foreslår at tenestelova blir vurdert som eit 
alternativ til EØS-høyringslova for implemente-
ring av IMI-forordninga. IMI er eit verktøy for 
elektronisk administrativt samarbeid som femner 
vidare enn virkeområdet til lov om tenester. Lova 
eignar seg etter departementet sitt syn såleis ikkje 
som heimelslov til gjennomføring av IMI-forord-
ninga. 

Etter departementet si vurdering synest det 
formålstenleg å implementere forordninga i EØS-
høyringslova. Denne lova regulerer ulike admini-
strative prosessar knytte til EØS-samarbeidet. 
EØS-høyringslova gjev i dag ikkje departementet 
heimel til å vedta forskrift som gjennomfører IMI-
forordninga i norsk rett. Etter departementet si 
vurdering ligg det likevel til rette for å omstruktu-
rere EØS-høyringslova slik at ho gjev heimel til å 
gjennomføre IMI-forordninga. Det er gjort nærare 
greie for dei konkrete endringsforslaga i merkna-
der til føresegner i lovutkastet. 

Departementet syner elles til at høyringsin-
stansane i begge høyringsrundane i all hovudsak 
har vore positive til forslaget. Departementet held 
difor fast på forslaget i høyringsnotatet om å endre 
EØS-høyringslova. Sidan forordninga allereie har 
tredd i kraft i EU, foreslår departementet at lov-
endringa trer i kraft straks.

8 Økonomiske og administrative 
konsekvensar 

Innføring og gjennomføring av forordninga er 
ikkje venta å ha vesentlege økonomiske eller 
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administrative konsekvensar. Forordninga inne-
ber ei vidareføring av det eksisterande europeiske 
informasjonssystemet for den indre marknaden. 
Eventuelle auka utgifter knytt til plikter i forord-
ninga kan dekkast innanfor dei gjeldande ram-
mene til dei fagansvarlege departementa. Fleire 
av føresegnene i forordninga er retta mot Europa-
kommisjonen. Desse føresegnene vil ikkje ha 
administrative eller økonomiske konsekvensar i 
Noreg.

9 Merknader til dei enkelte 
føresegnene i lovforslaget 

Til § 1

I samband med at EØS-høringslova blir endra slik 
at ho gjev heimel for å gjennomføre forordning 
(EU) nr. 1024/2012, blir også formålsføresegna i 
lova oppdatert. 

Til § 2 første ledd første punktum

Virkeområdet til lova blir utvida til også å gjelde 
virkeområdet til forordning (EU) nr. 1024/2012.

Til ny § 13 a

Den nye § 13 a gjev departementet heimel til å 
gjennomføre rettsaktar om elektronisk 
administrativt samarbeid i EØS slik som forord-
ning (EU) nr. 1024/2012 og eventuelle seinare 
endringar i denne. 

Virkeområdet og innhaldet i forordning (EU) 
nr. 1024/2012 talar for at ho blir gjennomført i 
forskrift. Gjennomføring i forskrift vil også foren-
kle prosessen med oppdatering av nasjonalt 
regelverk ved eventuelle framtidige endringar i 
forordninga. 

Nærings- og fiskeridepartementet

t i l r å r :

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under 
eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget 
om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk 
administrativt samarbeid).

Vi HARALD, Noregs Konge, 

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk 
administrativt samarbeid) i samsvar med eit vedlagt forslag.
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Forslag 

til lov om endringar i EØS-høringsloven 
(elektronisk administrativt samarbeid) 

I

 I lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk mel-
deplikt for tekniske regler m.m. blir det gjort føl-
gjande endringar: 

§ 1 første ledd første punktum skal lyde: 
Loven skal motvirke ulovlige handels-

hindringer og bidra til fri bevegelighet i EØS 
indre marked for varer og informasjonssamfunn-
stjenester, og etableringer av slike tjenester, 
gjennom elektronisk administrativt samarbeid og 
et system for europeisk meldeplikt (EØS-
høring) for forslag til tekniske regler.

§ 2 første ledd første punktum skal lyde: 
Loven gjelder for elektronisk administrativt 

samarbeid i EØS og statlige forvaltningsorganers 
utarbeidelse og vedtakelse av tekniske regler. 

Ny § 13 a skal lyde: 
§ 13 a Elektronisk administrativt samarbeid i EØS 
Departementet kan gi forskrifter om elektronisk sys-
tem for elektronisk administrativt samarbeid i EØS, 
herunder bestemmelser om virkeområdet for og 
ef fektiv bruk av systemet og om personvern.

II

Lova gjeld fra den tida Kongen fastset.  
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Vedlegg 1  

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 
nr. 1024/2012av 25. oktober 2012 om 

forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for 
det indre marked og om oppheving av kommisjonsvedtak 

2008/49/EF («IMI-forordningen»)

(uoffisiell oversettelse)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til

de nasjonale parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den euro-

peiske økonomiske og sosiale komité1,
etter framgangsmåten i den ordinære regel-

verksprosessen2 og
ut fra følgende betraktninger:

1) Anvendelsen av visse unionsrettsakter som
styrer fritt varebytte og fri bevegelighet for
personer, tjenester og kapital i det indre mar-
ked, krever at medlemsstatene samarbeider
mer effektivt og utveksler opplysninger med
hverandre og med Kommisjonen. De prak-
tiske metodene for å gjennomføre denne
informasjonsutvekslingen er ofte ikke spesifi-
sert i disse rettsaktene, og det er derfor nød-
vendig å innføre passende praktiske ordnin-
ger.

2) Informasjonssystemet for det indre marked
(«IMI») er en brukerprogramvare som er til-
gjengelig gjennom Internett, og som er
utviklet av Kommisjonen i samarbeid med
medlemsstatene, med henblikk på å bistå
medlemsstatene med den praktiske gjen-
nomføringen av de kravene til informasjons-
utveksling som er fastsatt i unionsrettsakter,
ved å gi tilgang til et sentralt kommunika-
sjonssystem for å lette informasjonsutveks-

ling over landegrensene og gjensidig bis-
tand. IMI hjelper særlig vedkommende myn-
digheter med å identifisere personer med til-
svarende stilling i en annen medlemsstat å
håndtere informasjonsutvekslingen, herun-
der av personopplysninger, ved hjelp av
enkle og ensartede framgangsmåter samt å
overvinne språkbarrierer ved hjelp av for-
håndsdefinerte og -oversatte arbeidsproses-
ser. Kommisjonen bør, når dette er tilgjenge-
lig, tilby IMI-brukerne eventuelle eksiste-
rende tilleggsfunksjoner for oversettelse som
imøtekommer deres behov, er forenelige
med sikkerhets- og fortrolighetskravene til
informasjonsutveksling gjennom IMI og kan
tilbys til en rimelig kostnad.

3) For å overvinne språkbarrierer bør IMI i
prinsippet være tilgjengelig på alle de offisi-
elle EU-språkene.

4) Formålet med IMI bør være å forbedre det
indre markeds virkemåte ved å tilby et effek-
tivt, brukervennlig verktøy til gjennomførin-
gen av forvaltningssamarbeidet mellom med-
lemsstatene og mellom medlemsstatene og
Kommisjonen, og på den måten lette anven-
delsen av unionsrettsaktene angitt i vedleg-
get til denne forordning.

5) I kommisjonsmeldingen av 21. februar 2011
med tittelen «Bedre styring av det felles mar-
ked gjennom økt forvaltningssamarbeid: En
strategi for å utvide og utvikle informasjons-
systemet for det indre marked («IMI»)», er
det fastsatt planer for en mulig utvidelse av
IMI til andre unionsrettsakter. I kommisjons-
meldingen av 13. april 2011 med tittelen
«Rettsakten for det felles marked: Tolv tiltak
for å skape vekst og økt tillit — Sammen om
fornyet vekst», framheves IMIs betydning for

1 EUT C 43 av 15.2.2012, s. 14.
2 Europaparlamentets holdning av 11. september 2012 (ennå

ikke offentliggjort i EUT) og Rådets beslutning av 4. okto-
ber 2012.
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å styrke samarbeidet mellom involverte aktø-
rer, herunder på lokalt plan, noe som bidrar
til en bedre styring av det felles marked. Det
er derfor nødvendig å opprette en solid retts-
lig ramme for IMI og felles regler for å sikre
at IMI fungerer effektivt.

6) Når anvendelsen av en bestemmelse i en uni-
onsrettsakt krever at medlemsstatene skal
utveksle personopplysninger, og fastsetter
formålet med denne behandlingen, bør en
slik bestemmelse anses som et tilstrekkelig
rettslig grunnlag for behandlingen av per-
sonopplysninger i henhold til vilkårene i
artikkel 8 og 52 i Den europeiske unions pakt
om grunnleggende rettigheter. IMI bør først
og fremst ses som et verktøy for informa-
sjonsutveksling, herunder av personopplys-
ninger, som ellers ville finne sted med andre
midler, herunder vanlig post, telefaks, elek-
tronisk post, på grunnlag av en rettslig for-
pliktelse som medlemsstatenes myndigheter
og organer er pålagt i henhold til unions-
rettsakter. Personopplysninger som utveks-
les gjennom IMI, bør bare innsamles,
behandles og brukes til de formålene som er
forenelige med formålene de opprinnelig ble
innsamlet til, og bør omfattes av alle rele-
vante garantier.

7) IMI er i samsvar med prinsippet om inne-
bygd personvern blitt utviklet idet det er tatt
hensyn til kravene i lovgivningen om vern av
personopplysninger, og systemet har helt fra
begynnelsen fremmet vern av personopplys-
ninger, særlig i kraft av de begrensningene
som gjelder for tilgang til personopplysnin-
ger som utveksles gjennom IMI. IMI tilbyr
derfor et langt høyere verne- og sikkerhets-
nivå enn andre metoder for informasjonsut-
veksling, for eksempel vanlig post, telefon,
telefaks eller elektronisk post.

8) Forvaltningssamarbeid som foregår elektro-
nisk mellom medlemsstater og mellom med-
lemsstater og Kommisjonen, bør være i sam-
svar med reglene om vern av personopplys-
ninger som fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995
om beskyttelse av fysiske personer i forbin-
delse med behandling av personopplysnin-
ger og om fri utveksling av slike opplysnin-
ger3, og i europaparlaments- og rådsforord-
ning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000
om personvern i forbindelse med behandling
av personopplysninger i Fellesskapets insti-

tusjoner og organer og om den frie bevege-
lighet for slike opplysninger4. De definisjo-
nene som brukes i direktiv 95/46/EF og for-
ordning (EF) nr. 45/2001, bør også få anven-
delse på denne forordning.

9) Kommisjonen leverer og forvalter program-
varen og IT-infrastrukturen for IMI, sørger
for IMIs sikkerhet, forvalter nettverket av
nasjonale IMI-koordinatorer og er involvert i
opplæringen av og den tekniske bistanden til
IMI-brukerne. For dette formålet bør Kom-
misjonen bare ha tilgang til de personopplys-
ningene som er strengt nødvendige for at
den skal kunne utføre sine oppgaver innenfor
de ansvarsområdene som er fastsatt ved
denne forordning, så som registrering av
nasjonale IMI-koordinatorer. Kommisjonen
bør også ha tilgang til personopplysninger
når den på anmodning av en annen IMI-aktør
innhenter slike opplysninger som er blokkert
i IMI, og som den registrerte har anmodet
om tilgang til. Kommisjonen bør ikke ha til-
gang til personopplysninger som utveksles
som ledd i forvaltningssamarbeidet gjennom
IMI, med mindre en unionsrettsakt tillegger
Kommisjonen en rolle i et slikt samarbeid.

10) For å sikre innsyn, særlig for de registrerte,
bør bestemmelsene i de unionsrettsaktene
som IMI skal brukes for, angis i vedlegget til
denne forordning.

11) IMI kan i framtiden utvides til å omfatte nye
områder der det kan medvirke til å sikre en
effektiv gjennomføring av en unionsrettsakt
på en kostnadseffektiv og brukervennlig
måte, idet det tas hensyn til den tekniske
gjennomførbarheten og den overordnede
innvirkningen på IMI. Kommisjonen bør
foreta nødvendige prøver for å kontrollere at
IMI er teknisk klar for en eventuell utvidelse.
Beslutninger om å utvide IMI til å omfatte
andre unionsrettsakter bør treffes etter fram-
gangsmåten i den ordinære regelverks-
prosessen.

12) Forsøksprosjekter er et nyttig verktøy for å
prøve om utvidelsen av IMI er berettiget, og
for å tilpasse tekniske funksjoner og saksbe-
handlingsregler til IMI-brukernes krav, før
det treffes en beslutning om utvidelse av IMI.
Medlemsstatene bør delta fullt ut i beslutnin-
gen om hvilke unionsrettsakter som bør
inngå i et frosøksprosjekt, og om de nær-
mere vilkårene for forsøksprosjektet, for å
sikre at forsøksprosjektet avspeiler IMI-bru-

3 EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 4 EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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kernes behov og at bestemmelsene om
behandling av personopplysninger overhol-
des fullt ut. Disse nærmere vilkårene bør
defineres separat for hvert forsøksprosjekt.

13) Intet i denne forordning bør hindre medlems-
statene og Kommisjonen i å beslutte å bruke
IMI til informasjonsutveksling som ikke
omfatter behandling av personopplysninger.

14) Ved denne forordning bør det fastsettes
regler for bruk av IMI til forvaltningssamar-
beid som blant annet kan omfatte én-til-én-
utveksling av opplysninger, framgangsmåter
for underretning, varslingssystemer, ordnin-
ger for gjensidig bistand og problemløsing.

15) Medlemsstatenes rett til å avgjøre hvilke
nasjonale myndigheter som skal oppfylle de
forpliktelsene som følger av denne forord-
ning, bør ikke berøres av denne forordning.
Medlemsstatene bør kunne tilpasse funksjo-
ner og ansvarsområder i forbindelse med
IMI til sine interne forvaltningsstrukturer og
kunne imøtekomme behov som gjelder for
en bestemt arbeidsprosess i IMI. Medlems-
statene bør kunne utnevne ytterligere IMI-
koordinatorer til å utføre de nasjonale IMI-
koordinatorenes oppgaver, alene eller sam-
men med andre, for et bestemt område av
det indre marked, en avdeling i forvaltnin-
gen, et geografisk område eller i henhold til
andre kriterier. Medlemsstatene bør under-
rette Kommisjonen om de IMI-koordinato-
rene som de har utnevnt, men de bør ikke
være forpliktet til å oppgi ytterligere IMI-
koordinatorer i IMI når dette ikke er nødven-
dig for at det skal fungere.

16) For å oppnå et effektivt forvaltningssamar-
beid gjennom IMI bør medlemsstatene og
Kommisjonen sikre at deres IMI-aktører har
tilstrekkelige ressurser til å oppfylle sine for-
pliktelser i samsvar med denne forordning.

17) IMI er i bunn og grunn et kommunikasjons-
verktøy for forvaltningssamarbeid mellom
vedkommende myndigheter, som offentlig-
heten ikke har adgang til, men det kan bli
behov for å utvikle tekniske løsninger som
gir eksterne aktører, så som borgere, foretak
og organisasjoner, mulighet til å samhandle
med vedkommende myndigheter med hen-
blikk på å levere eller innhente opplysninger
eller utøve sine rettigheter som registrerte.
Slike tekniske løsninger bør omfatte pass-
ende garantier for vern av personopplysnin-
ger. For å sikre et høyt sikkerhetsnivå bør et
slikt offentlig grensesnitt utvikles slik at det

teknisk sett er fullstendig atskilt fra IMI, som
bare IMI-brukere bør ha tilgang til.

18) Bruken av IMI for teknisk støtte til SOLVIT-
nettet bør ikke berøre SOLVIT-framgangs-
måtens uformelle karakter som bygger på
medlemsstatenes frivillige engasjement i
samsvar med Kommisjonsrekommandasjon
av 7. desember 2001 om prinsipper for bruk
av «SOLVIT» — problemløsningsnettet for
det indre marked5 («SOLVIT-rekommanda-
sjonen»). For fortsatt drift av SOLVIT-nettet
på grunnlag av eksisterende arbeidsordnin-
ger kan én eller flere av den nasjonale IMI-
koordinatorens oppgaver overdras til SOL-
VIT-sentre innenfor deres arbeidsområde,
slik at de kan fungere uavhengig av den
nasjonale IMI-koordinatoren. Behandlingen
av personopplysninger og fortrolige opplys-
ninger som ledd i SOLVIT-framgangsmå-
tene, bør være omfattet av alle garantier fast-
satt ved denne forordning, uten at dette berø-
rer SOLVIT-rekommandasjonens ikke-bin-
dende karakter.

19) Selv om IMI omfatter et internettbasert gren-
sesnitt for sine brukere, kan det i visse tilfel-
ler og på anmodning av den berørte med-
lemsstaten være hensiktsmessig å overveie
tekniske løsninger for direkte overføring av
opplysninger fra nasjonale systemer til IMI,
der slike nasjonale systemer allerede er
utviklet, særlig for framgangsmåter for
underretning. Gjennomføringen av slike tek-
niske løsninger bør være avhengig av resul-
tatet av en vurdering av om løsningene er
gjennomførbare, av kostnadene og de forven-
tede fordelene. Disse løsningene bør ikke
berøre de eksisterende strukturene og den
nasjonale kompetansefordelingen.

20) Når medlemsstatene har oppfylt sin forplik-
telse til å underrette i henhold til artikkel 15
nr. 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/123/EF av 12. desember 2006 om tje-
nester i det indre marked6 ved å benytte pro-
sedyren i europaparlaments- og rådsdirektiv
98/34/EF av 22. juni 1998 om en informa-
sjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter samt regler for informasjonssam-
funnstjenester7, bør det ikke kreves at de
også skal gi samme underretning gjennom
IMI.

5 EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79.
6 EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
7 EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
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21) Utvekslingen av opplysninger gjennom IMI
følger av den rettslige forpliktelsen til å yte
gjensidig bistand som medlemsstatenes
myndigheter er underlagt. For å sikre at det
indre marked skal virke tilfredsstillende bør
de opplysningene som en vedkommende
myndighet mottar gjennom IMI fra en annen
medlemsstat, ikke miste sin verdi som bevis i
en forvaltningssak bare fordi de stammer fra
en annen medlemsstat eller ble mottatt elek-
tronisk, og vedkommende myndighet bør
behandle opplysningene på samme måte
som lignende dokumenter fra sin egen med-
lemsstat.

22) For å sikre et høyt vernenivå for personopp-
lysninger er det nødvendig å fastsette en
lengste oppbevaringsperiode for personopp-
lysninger i IMI. Disse periodene bør likevel
være veloverveide og ta behørig hensyn til
behovet for at IMI skal virke tilfredsstillende,
og til de registrertes rett til å utøve sine ret-
tigheter fullt ut, for eksempel ved å få bevis
på at en informasjonsutveksling har funnet
sted, slik at de kan gjøre innsigelse mot en
beslutning. Særlig bør oppbevaringsperio-
der ikke gå ut over det som er nødvendig for
å nå målene for denne forordning.

23) Det bør være mulig å behandle IMI-brukeres
navn og kontaktopplysninger til formål som
er forenelige med målene for denne forord-
ning, herunder overvåking av hvordan IMI-
koordinatorer og Kommisjonen bruker IMI-
systemet, kommunikasjon, opplæring og
holdningsskapende tiltak samt innsamling av
opplysninger om forvaltningssamarbeid eller
gjensidig bistand i det indre marked.

24) EUs datatilsynsmann bør overvåke og til-
strebe å sikre anvendelsen av denne forord-
ning, herunder de relevante bestemmelsene
om datasikkerhet, blant annet ved å opprett-
holde kontakt med de nasjonale datavern-
myndigheter.

25) For å sikre en effektiv overvåking av og rap-
portering om IMIs virkemåte og anvendelsen
av denne forordning, bør medlemsstatene
stille relevante opplysninger til rådighet for
Kommisjonen.

26) Registrerte bør opplyses om at deres per-
sonopplysninger behandles i IMI og om at de
har rett til innsikt i opplysningene om seg
selv, rett til å få rettet unøyaktige opplysnin-
ger og ulovlig behandlede opplysninger slet-
tet, i samsvar med denne forordning og den
nasjonale lovgivning til gjennomføring av
direktiv 95/46/EF.

27) For å gjøre det mulig for vedkommende myn-
digheter i medlemsstatene å gjennomføre
lovbestemmelser om forvaltningssamarbeid
og effektivt å utveksle opplysninger gjennom
IMI, kan det være nødvendig å fastsette prak-
tiske ordninger for en slik utveksling. Disse
ordningene bør vedtas av Kommisjonen i
form av en særlig gjennomføringsrettsakt for
hver av de unionsrettsaktene som er angitt i
vedlegget, eller for hver type framgangsmåte
for forvaltningssamarbeid, og bør omfatte de
vesentligste tekniske funksjonene og de
saksbehandlingsreglene som kreves for å
gjennomføre relevante framgangsmåter for
forvaltningssamarbeid gjennom IMI. Kommi-
sjonen bør sørge for å vedlikeholde og
utvikle programvaren og IT-infrastrukturen
for IMI.

28) For å sikre tilstrekkelig innsyn for de regis-
trerte bør forhåndsdefinerte arbeidsproses-
ser, spørsmål og svar, skjemaer og andre
regler som gjelder framgangsmåter for for-
valtningssamarbeid gjennom IMI, offentlig-
gjøres.

29) Når medlemsstatene i henhold til artikkel 13
i direktiv 95/46/EF anvender begrensninger
i eller unntak fra de registrertes rettigheter,
bør opplysninger om slike begrensninger
eller unntak offentliggjøres for å sikre fullt
innsyn for de registrerte. Slike begrensnin-
ger eller unntak bør være nødvendige og stå i
forhold til det tilsiktede formålet og være
omfattet av passende garantier.

30) Når Unionen og tredjestater inngår interna-
sjonale avtaler som også omfatter anvendel-
sen av bestemmelser i unionsrettsakter
angitt i vedlegget til denne forordning, bør
det være mulig å innlemme personer med til-
svarende stillinger i gjeldende tredjestater
som IMI-aktørene, i de framgangsmåtene for
forvaltningssamarbeid som støttes av IMI,
forutsatt at det er godtgjort at den gjeldende
tredjestat har et tilstrekkelig vernenivå for
personopplysninger i samsvar med direktiv
95/46/EF.

31) Kommisjonsvedtak 2008/49/EF av
12. desember 2007 om gjennomføring av
informasjonssystemet for det indre marked
(IMI) med hensyn til vern av personopplys-
ninger8 bør oppheves. Kommisjonsvedtak
2009/739/EF av 2. oktober 2009 om fastset-
telse av de praktiske ordningene for elektro-
nisk informasjonsutveksling mellom med-

8 EUT L 13 av 16.1.2008, s. 18.
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lemsstatene i henhold til kapittel VI i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF om
tjenester i det indre marked9 bør fortsatt få
anvendelse på spørsmål om informasjonsut-
veksling i henhold til direktiv 2006/123/EF.

32) For å sikre ensartede vilkår for gjennomfø-
ringen av denne forordning bør Kommisjo-
nen gis gjennomføringsmyndighet. Denne
myndigheten bør utøves i samsvar med euro-
paparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastset-
telse av regler og generelle prinsipper for
hvordan medlemsstatene skal kontrollere
Kommisjonens utøvelse av sin gjennomfø-
ringsmyndighet10.

33) Medlemsstatenes resultater av den faktiske
gjennomføringen av denne forordning bør
overvåkes i forbindelse med årsrapporten om
IMIs virkemåte på grunnlag av statistiske
opplysninger fra IMI og alle andre relevante
opplysninger. Medlemsstatenes resultater
bør blant annet evalueres på grunnlag av
gjennomsnittlig svartid med henblikk på å
sikre raske svar av god kvalitet.

34) Ettersom målet for denne forordning, som er
å fastsette regler for bruk av IMI til forvalt-
ningssamarbeid, ikke i tilstrekkelig grad kan
nås av medlemsstatene og derfor på grunn av
tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås
på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt
i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske
union. I samsvar med forholdsmessighets-
prinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går
denne forordning ikke lenger enn det som er
nødvendig for å nå dette målet.

35) EUs datatilsynsmann er blitt rådspurt i sam-
svar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 45/2001 og har avgitt uttalelse 22. novem-
ber 201111,

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Kapittel I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål

Ved denne forordning fastsettes det regler for
bruk av et informasjonssystem for det indre mar-
ked («IMI») for forvaltningssamarbeid, herunder

behandling av personopplysninger, mellom med-
lemsstatenes vedkommende myndigheter samt
mellom medlemsstatenes vedkommende myndig-
heter og Kommisjonen.

Artikkel 2

Opprettelse av IMI

IMI er herved formelt opprettet.

Artikkel 3

Virkeområde

1. IMI skal brukes til forvaltningssamarbeid mel-
lom vedkommende myndigheter i medlems-
statene og mellom vedkommende myndighe-
ter i medlemsstatene og Kommisjonen som er
nødvendig for å gjennomføre unionsrettsakter
på området for det indre marked, som definert
i artikkel 26 nr. 2 i traktaten om Den euro-
peiske unions virkemåte (TEUV), som inne-
holder bestemmelser om forvaltningssamar-
beid, herunder utveksling av personopplysnin-
ger, mellom medlemsstatene eller mellom
medlemsstatene og Kommisjonen. Disse uni-
onsrettsaktene er angitt i vedlegget.

2. Intet i denne forordning skal medføre at
bestemmelser i ikke-bindende unionsrettsak-
ter blir ufravikelige.

Artikkel 4

Utvidelse av IMI

1. Kommisjon kan gjennomføre forsøksprosjek-
ter for å vurdere om IMI kunne være et effek-
tivt verktøy til å gjennomføre bestemmelser
om forvaltningssamarbeid når det gjelder uni-
onsrettsakter som ikke er angitt i vedlegget.
Kommisjonen skal vedta en gjennomførings-
rettsakt for å fastsette hvilke bestemmelser i
unionsrettsakter det skal opprettes et forsøks-
prosjekt for, og for å fastsette vilkårene for
hvert prosjekt, særlig de grunnleggende tek-
niske funksjonene og saksbehandlingsre-
glene som er nødvendige for å gjennomføre de
relevante bestemmelsene om forvaltningssam-
arbeid. Denne gjennomføringsrettsakten skal
vedtas i samsvar med framgangsmåten med
undersøkelseskomité nevnt i artikkel 24 nr. 3.

2. Kommisjonen skal legge fram en vurdering av
resultatet av forsøksprosjektet, herunder
spørsmål om vern av personopplysninger og
effektive oversettelsesfunksjoner, for Europa-
parlamentet og Rådet. Vurderingen kan når
det er hensiktsmessig, følges av et forslag til

9 EUT L 263 av 7.10.2009, s. 32.
10 EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.
11 EUT C 48 av 18.2.2012, s. 2.
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regelverk for endring av vedlegget med hen-
blikk på å utvide anvendelsen av IMI til å
omfatte de relevante bestemmelsene i unions-
rettsakter.

Artikkel 5

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i
direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001
anvendelse.

Videre menes med:
a) «IMI» det elektroniske verktøyet som leveres

av Kommisjonen for å gjøre forvaltningssamar-
beidet lettere mellom vedkommende myndig-
heter i medlemsstatene, og mellom vedkom-
mende myndigheter i medlemsstatene og
Kommisjonen,

b) «forvaltningssamarbeid» et samarbeid mellom
vedkommende myndigheter i medlemsstatene
eller mellom vedkommende myndigheter i
medlemsstatene og Kommisjonen, ved å
utveksle og behandle opplysninger, herunder
gjennom meldinger og varsler, eller ved å yte
gjensidig bistand, herunder for å løse proble-
mer med henblikk på en bedre anvendelse av
unionsretten,

c) «område av det indre marked» et lovgivnings-
messig eller funksjonelt område av det indre
marked som definert i artikkel 26 nr. 2
(TEUV), der IMI anvendes i samsvar med
artikkel 3 i denne forordning,

d) «framgangsmåte for forvaltningssamarbeid»
en forhåndsdefinert arbeidsprosess i IMI som
gir IMI-aktører mulighet til å kommunisere og
samhandle seg imellom på en strukturert
måte,

e) «IMI-koordinator» et organ som en medlems-
stat har oppnevnt for å utføre de støtteoppga-
vene som er nødvendige for at IMI skal fun-
gere effektivt i samsvar med denne forordning,

f) «vedkommende myndighet» et organ som er
opprettet på enten nasjonalt, regionalt eller
lokalt plan, og som er registrert i IMI med sær-
lig ansvar for anvendelsen av nasjonal lovgiv-
ning eller de unionsrettsaktene som er angitt i
vedlegget, på ett eller flere områder av det
indre marked,

g) «IMI-aktører» vedkommende myndigheter,
IMI-koordinatorer og Kommisjonen,

h) «IMI-bruker» en fysisk person som arbeider
under en IMI-aktørs myndighet, og som er
registrert i IMI på vegne av denne IMI-aktøren,

i) «eksterne aktører» andre fysiske eller juri-
diske personer enn IMI-brukere som bare kan

samhandle med IMI ved hjelp av egne tek-
niske løsninger, og i henhold til en spesifikk
forhåndsdefinert arbeidsprosess som er utfor-
met til dette formålet,

j) «blokkering» bruk av tekniske løsninger slik
at personopplysninger blir utilgjengelige for
IMI-brukere gjennom IMIs normale grense-
snitt,

k) «formell avslutning» bruk av IMIs tekniske
mulighet til å avslutte en framgangsmåte for
forvaltningssamarbeid.

Kapittel II

Funksjoner og ansvarsområder i forbindelse 
med imi

Artikkel 6

IMI-koordinatorer

1. Hver medlemsstat skal utnevne en nasjonal
IMI-koordinator med følgende ansvarsområ-
der:
a) registrere eller validere registrering av

IMI-koordinatorer og vedkommende myn-
digheter,

b) fungere som medlemsstatenes sentrale
kontaktpunkt for IMI-aktører i IMI-rela-
terte spørsmål, herunder gi informasjon
om aspekter som gjelder vern av per-
sonopplysninger i samsvar med denne for-
ordning,

c) fungere som Kommisjonens samtalepart-
ner i IMI-relaterte spørsmål, herunder gi
informasjon om aspekter som gjelder vern
av personopplysninger i samsvar med
denne forordning,

d) levere kunnskap, opplæring og støtte,
herunder grunnleggende teknisk bistand
til medlemsstatenes IMI-aktører,

e) i den grad det ligger innenfor deres kompe-
tanse, sikre at IMI fungerer effektivt,
herunder at medlemsstatenes IMI-aktører
gir rettidige og passende svar på anmodnin-
ger om forvaltningssamarbeid.

2. Hver medlemsstat kan dessuten utnevne én
eller flere IMI-koordinatorer med henblikk på
å utføre noen av de oppgavene som er angitt i
nr. 1, i henhold til medlemsstatens interne for-
valtningsstruktur.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjo-
nen om de IMI-koordinatorene som utnevnes i
samsvar med nr. 1 og 2, og om oppgavene de
har ansvar for. Kommisjonen skal dele denne
informasjonen med de øvrige medlemsstatene.
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4. Alle IMI-koordinatorer kan fungere som ved-
kommende myndigheter. I slike tilfeller skal
en IMI-koordinator ha de samme tilgangsret-
tighetene som en vedkommende myndighet.
Hver IMI-koordinator skal fungere som den
behandlingsansvarlige når det gjelder sin egen
databehandling som IMI-aktør.

Artikkel 7

Vedkommende myndigheter

1. Når vedkommende myndigheter samarbeider
gjennom IMI, skal de ved å handle gjennom
IMI-brukere i samsvar med framgangsmåter
for forvaltningssamarbeid sikre at det i sam-
svar med gjeldende unionsrettsakt gis et pass-
ende svar raskest mulig og uansett innen den
fristen som er fastsatt i nevnte rettsakt.

2. En vedkommende myndighet kan som bevis
påberope seg alle opplysninger, dokumenter,
undersøkelsesresultater, erklæringer eller
bekreftede kopier som den har mottatt elektro-
nisk gjennom IMI, på samme grunnlag som
lignende opplysninger som innhentes i dens
egen stat, og til formål som er forenelige med
de formålene som opplysningene opprinnelig
ble samlet inn til.

3. Hver vedkommende myndighet skal fungere
som behandlingsansvarlig for sin egen databe-
handling som utføres av en IMI-bruker under
dennes myndighet, og skal sikre at de regis-
trerte kan utøve sine rettigheter i samsvar med
kapittel III og IV, om nødvendig i samarbeid
med Kommisjonen.

Artikkel 8

Kommisjonen

1. Kommisjonen har ansvaret for å utføre føl-
gende oppgaver:
a) sørge for sikkerhet, tilgjengelighet, vedli-

kehold og utvikling av programvaren og IT-
infrastrukturen for IMI,

b) stille et flerspråklig system, herunder eksi-
sterende oversettelsesfunksjoner, opplæ-
ring i samarbeid med medlemsstatene og
en brukerstøtte til rådighet for å bistå med-
lemsstatene i bruken av IMI,

c) registrere de nasjonale IMI-koordinatorene
og gi dem tilgang til IMI,

d) behandle personopplysninger i IMI når det
er fastsatt i denne forordning, i samsvar
med de formålene som er fastsatt i gjel-
dende unionsrettsakter angitt i vedlegget,

e) overvåke anvendelsen av denne forordning
og avlegge rapport til Europaparlamentet,
Rådet og EUs datatilsynsmann i samsvar
med artikkel 25,

2. Med henblikk på gjennomføringen av oppga-
vene angitt i nr. 1 og utarbeidingen av statis-
tiske rapporter, skal Kommisjonen ha tilgang
til nødvendige opplysninger som er knyttet til
den behandlingen som foretas i IMI.

3. Kommisjonen skal ikke delta i framgangsmå-
ter for forvaltningssamarbeid som omfatter
behandling av personopplysninger, med min-
dre dette kreves i henhold til en bestemmelse i
en unionsrettsakt som er angitt i vedlegget.

Artikkel 9

Tilgangsrettigheter for IMI-aktører og -brukere

1. Bare IMI-brukere har tilgang til IMI.
2. Medlemsstatene skal oppnevne IMI-koordina-

torene og vedkommende myndigheter samt
områdene av det indre marked der de har
myndighet. Kommisjonen kan spille en rådgi-
vende rolle i denne prosessen.

3. Hver IMI-aktør skal etter behov tildele og inn-
dra passende tilgangsrettigheter til sine IMI-
brukere i det området av det indre marked der
den har myndighet.

4. Kommisjonen og medlemsstatene skal iverk-
sette passende tiltak for å sikre at IMI-brukere
bare kan gis tilgang til personopplysninger
som behandles i IMI, i de tilfellene der det
foreligger et behov, og innenfor de områdene
av det indre marked som de har fått tildelt til-
gangsrettigheter til, i samsvar med nr. 3.

5. Det er forbudt å bruke personopplysninger
som behandles i IMI til et bestemt formål, på
en måte som ikke er forenelig med det opprin-
nelige formålet, med mindre det uttrykkelig er
fastsatt i nasjonal lovgivning i samsvar med
unionsretten.

6. Når en framgangsmåte for forvaltningssamar-
beid omfatter behandling av personopplysnin-
ger, er det bare de IMI-aktørene som deltar i
denne framgangsmåten, som har tilgang til
disse personopplysningene.

Artikkel 10

Fortrolighet

1. Hver medlemsstat skal anvende sine regler for
taushetsplikt eller andre tilsvarende fortrolig-
hetskrav på sine IMI-aktører og -brukere i
samsvar med nasjonal lovgivning eller Unio-
nens regelverk.
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2. IMI-aktører skal sikre at anmodninger fra
andre IMI-aktører om fortrolig behandling av
opplysninger som utveksles gjennom IMI,
overholdes av de IMI-brukerne som arbeider
under deres myndighet.

Artikkel 11

Framgangsmåter for forvaltningssamarbeid

IMI skal bygge på framgangsmåter for forvalt-
ningssamarbeid som gjennomfører bestemmel-
sene i de relevante unionsrettsaktene angitt i ved-
legget. Kommisjonen kan, når det er relevant,
vedta gjennomføringsrettsakter for en bestemt
unionsrettsakt angitt i vedlegget, eller for en type
framgangsmåte for forvaltningssamarbeid, og i
den forbindelse fastsette de grunnleggende tek-
niske funksjonene og de saksbehandlingsreglene
som er nødvendige for å kunne gjennomføre de
relevante framgangsmåtene for forvaltningssam-
arbeid, herunder når det er aktuelt, samhandling
mellom eksterne aktører og IMI som nevnt i
artikkel 12. Disse gjennomføringsrettsaktene skal
vedtas i samsvar med framgangsmåten med rådgi-
vende komité nevnt i artikkel 24 nr. 2.

Artikkel 12

Eksterne aktører

Det kan stilles tekniske løsninger til rådighet for å
gi eksterne aktører mulighet til å samhandle med
IMI, når denne samhandlingen er:
a) fastsatt i en unionsrettsakt,
b) fastsatt i en gjennomføringsrettsakt som nevnt

i artikkel 11, for å gjøre forvaltningssamarbei-
det lettere mellom vedkommende myndighe-
ter i medlemsstatene når det gjelder anvendel-
sen av bestemmelsene i unionsrettsaktene
angitt i vedlegget, eller

c) nødvendig for å framlegge anmodninger med
henblikk på å utøve sine rettigheter som regis-
trerte i samsvar med artikkel 19.

Alle slike tekniske løsninger skal være atskilt fra
IMI og ikke gjøre det mulig for eksterne aktører å
få tilgang til IMI.

Kapittel III

Behandling av personopplysninger og sikkerhet

Artikkel 13

Formålsbegrensning

IMI-aktører skal bare utveksle og behandle per-
sonopplysninger til de formålene som er definert i

de relevante bestemmelsene i unionsrettsaktene
angitt i vedlegget.

Opplysninger som registrerte har framlagt for
IMI, skal bare brukes til de formålene som opplys-
ningene ble framlagt for.

Artikkel 14

Lagring av personopplysninger

1. Personopplysninger som behandles i IMI, skal
blokkeres i IMI så snart de ikke lenger er nød-
vendige til det formålet som de ble innsamlet
til, avhengig av særegenheten ved den enkelte
type forvaltningssamarbeid, og som hovedre-
gel senest seks måneder etter den formelle
avslutningen av en framgangsmåte for forvalt-
ningssamarbeid.

Dersom det imidlertid er fastsatt et lengre
tidsrom i en gjeldende unionsrettsakt angitt i
vedlegget, kan personopplysninger som
behandles i IMI, oppbevares i høyst
18 måneder etter den formelle avslutningen av
en framgangsmåte for forvaltningssamarbeid.

2. Når det i henhold til en bindende unions-
rettsakt som er angitt i vedlegget, kreves et
informasjonsarkiv til senere bruk for IMI-aktø-
rene, kan personopplysningene i et slikt arkiv
behandles så lenge de er nødvendige til dette
formålet, enten med den registrertes sam-
tykke eller når det er fastsatt i nevnte unions-
rettsakt.

3. Personopplysninger som blokkeres i henhold
til denne artikkel, skal med unntak av lagrin-
gen bare behandles når det gjelder å bevise at
en informasjonsutveksling har funnet sted
gjennom IMI med den registrertes samtykke,
med mindre det anmodes om behandling av
tvingende allmenne hensyn.

4. De blokkerte opplysningene skal slettes auto-
matisk i IMI tre år etter at framgangsmåten for
forvaltningssamarbeid formelt er avsluttet.

5. På uttrykkelig anmodning av en vedkom-
mende myndighet i et særtilfelle og med den
registrertes samtykke, kan personopplysnin-
ger slettes før utløpet av gjeldende oppbeva-
ringsperiode.

6. Kommisjonen skal gjennom tekniske løsnin-
ger sikre blokkering og sletting av personopp-
lysninger samt gjenfinning av dem i samsvar
med nr. 3.

7. Tekniske løsninger skal stilles til rådighet for å
oppmuntre IMI-aktører til formelt å avslutte
framgangsmåter for forvaltningssamarbeid så
snart som mulig etter at informasjonsutveks-
lingen er avsluttet, og til å gjøre IMI-aktører i
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stand til å trekke inn ansvarlige IMI-koordina-
torer i alle framgangsmåter som uten begrun-
nelse har vært inaktiv i mer enn to måneder.

Artikkel 15

Oppbevaring av personopplysninger om 
IMI-brukere

1. Som unntak fra artikkel 14 får nr. 2 og 3 i
denne artikkel anvendelse på oppbevaring av
personopplysninger om IMI-brukere. Disse
personopplysningene skal omfatte fullt navn
og alle elektroniske og andre kontaktopplys-
ninger som er nødvendige for denne forord-
nings formål.

2. Personopplysninger som gjelder IMI-brukere,
skal lagres i IMI så lenge de er brukere av
IMI, og de kan behandles til formål som er
forenelige med målene for denne forordning.

3. Når en fysisk person slutter å være IMI-bru-
ker, skal personopplysningene om denne per-
sonen blokkeres med tekniske løsninger i en
treårsperiode. Disse opplysningene skal, med
unntak av lagringen, bare behandles når det
gjelder å bevise at en informasjonsutveksling
har funnet sted gjennom IMI, og de skal slet-
tes når treårsperioden utløper.

Artikkel 16

Behandling av særlige kategorier opplysninger

1. Behandling av særlige kategorier opplysnin-
ger nevnt i artikkel 8 nr. 1 i direktiv 95/46/EF
og artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 45/
2001, gjennom IMI, skal bare være tillatt av
særlige grunner som omhandlet i artikkel 8
nr. 2 og 4 i nevnte direktiv, og i artikkel 10
nr. 2 i nevnte forordning og med passende
garantier som fastsatt i nevnte artikler, for å
sikre rettighetene til de fysiske personene hvis
personopplysninger behandles.

2. IMI kan brukes til behandling av opplysninger
om lovovertredelser, straffedommer eller sik-
kerhetstiltak som nevnt i artikkel 8 nr. 5 i
direktiv 95/46/EF og artikkel 10 nr. 5 i forord-
ning (EF) nr. 45/2001, med passende garan-
tier som fastsatt i nevnte artikler, herunder
opplysninger om disiplinære, administrative
eller strafferettslige sanksjoner eller andre
opplysninger som er nødvendige for å fastslå
en fysisk eller juridisk persons gode
omdømme, når behandlingen av slike opplys-
ninger er fastsatt i en unionsrettsakt som dan-
ner grunnlag for behandlingen, eller med
uttrykkelig samtykke fra den registrerte og

med de spesifikke garantiene som er nevnt i
artikkel 8 nr. 5 i direktiv 95/46/EF.

Artikkel 17

Sikkerhet

1. Kommisjonen skal sikre at IMI overholder de
reglene om datasikkerhet som er vedtatt av
Kommisjonen i henhold til artikkel 22 i forord-
ning (EF) nr. 45/2001.

2. Kommisjonen skal treffe nødvendige tiltak for
å garantere sikkerheten for de personopplys-
ningene som behandles i IMI, herunder pass-
ende tilgangskontroll og en sikkerhetsplan
som løpende skal ajourføres.

3. Kommisjonen skal sikre at det ved en sikker-
hetshendelse er mulig å kontrollere hvilke per-
sonopplysninger som er blitt behandlet i IMI,
når, av hvem og til hvilket formål.

4. IMI-aktører skal treffe alle nødvendige saksbe-
handlings- og organisatoriske tiltak for å
garantere sikkerheten for de personopplysnin-
gene som de behandler i IMI, i samsvar med
artikkel 17 i direktiv 95/46/EF.

Kapittel IV

De registrertes rettigheter og tilsyn

Artikkel 18

Informasjon til de registrerte samt innsyn

1. IMI-aktører skal sikre at de registrerte raskest
mulig underrettes om behandlingen av deres
personopplysninger i IMI, og at de har tilgang
til informasjon om sine rettigheter og om hvor-
dan de utøves, herunder om identiteten og
kontaktopplysningene til den behandlingsan-
svarlige eller dennes eventuelle representant, i
samsvar med artikkel 10 eller 11 i direktiv 95/
46/EF og den nasjonale lovgivning som er i
samsvar med nevnte direktiv.

2. Kommisjonen skal offentliggjøre følgende
informasjon på en måte som gjør den lett til-
gjengelig:
a) informasjon om IMI i samsvar med

artikkel 11 og 12 i forordning (EF) nr. 45/
2001, på en klar og forståelig måte,

b) informasjon om aspekter ved vern av per-
sonopplysninger i forbindelse med fram-
gangsmåter for forvaltningsansvar i IMI
som nevnt i artikkel 11 i denne forordning,

c) informasjon om unntak fra eller begrens-
ninger i de registrertes rettigheter som
nevnt i artikkel 20 i denne forordning,
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d) typer av framgangsmåter for forvaltnings-
samarbeid, vesentlige IMI-funksjoner og
kategorier opplysninger som kan behand-
les i IMI,

e) en fullstendig liste over alle gjennomfø-
ringsrettsakter eller delegerte rettsakter
om IMI som er vedtatt i henhold til denne
forordning eller en annen unionsrettsakt,
og en konsolidert utgave av vedlegget til
denne forordning og senere endringer av
forordningen ved andre unionsrettsakter.

Artikkel 19

Rett til innsyn, retting og sletting

1. IMI-aktører skal sikre at de registrerte på en
effektiv måte og i samsvar med nasjonal lovgiv-
ning kan utøve sin rett til innsyn i opplysninger
om seg selv i IMI, og retten til å få unøyaktige
eller ufullstendige opplysninger rettet, og ulov-
lig behandlede opplysninger slettet. Den
ansvarlige IMI-aktøren skal foreta retting eller
sletting så snart som mulig og senest 30 dager
etter at anmodningen fra den registrerte er
mottatt.

2. Dersom en registrert gjør innsigelser mot nøy-
aktigheten eller lovligheten av opplysningene
som er blokkert i henhold til artikkel 14 nr. 1,
skal en merknad om dette registreres sammen
med den riktige og rettede opplysningen.

Artikkel 20

Unntak og begrensninger

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen
dersom de i nasjonal lovgivning i henhold til
artikkel 13 i direktiv 95/46/EF innfører unntak fra
eller begrensninger i de registrertes rettigheter
som fastsatt i dette kapittel.

Artikkel 21

Tilsyn

1. Den eller de nasjonale tilsynsmyndighetene
som oppnevnes i hver medlemsstat og tildeles
fullmakter som omhandlet i artikkel 28 i direk-
tiv 95/46/EF («nasjonal tilsynsmyndighet»),
skal uavhengig overvåke at IMI-aktørene i
deres medlemsstat behandler personopplysnin-
gene på lovlig måte og skal særlig sikre at de
registrertes rettigheter i henhold til dette kapit-
tel, vernes i samsvar med denne forordning.

2. EUs datatilsynsmann skal overvåke og
bestrebe seg på å sikre at Kommisjonens

behandling av personopplysninger i sin egen-
skap som IMI-aktør, utføres i samsvar med
denne forordning. De pliktene og fullmaktene
som er omhandlet i artikkel 46 og 47 i forord-
ning (EF) nr. 45/2001, får tilsvarende anven-
delse.

3. Den nasjonale tilsynsmyndighet og EUs data-
tilsynsmann skal innenfor hver sin kompe-
tanse sikre et samordnet tilsyn med IMI og
med IMI-aktørenes bruk av dette.

4. EUs datatilsynsmann kan etter behov innkalle
de nasjonale tilsynsmyndighetene til møte
med henblikk på å sikre et samordnet tilsyn
med IMI og med IMI-aktørenes bruk av dette,
som nevnt i nr. 3. Kostnadene i forbindelse
med slike møter skal bæres av EUs datatil-
synsmann. Nærmere arbeidsmetoder til dette
formål, herunder saksbehandlingsregler, kan
utvikles i fellesskap etter behov. En felles rap-
port om virksomheten skal sendes til Europa-
parlamentet, Rådet og Kommisjonen minst
hvert tredje år.

Kapittel V

Geografisk virkeområde for IMI

Artikkel 22

Nasjonal bruk av IMI

1. En medlemsstat kan bruke IMI med henblikk
på forvaltningssamarbeid mellom kompetente
myndigheter innenfor dens territorium i sam-
svar med nasjonal lovgivning, såfremt føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) at det ikke kreves vesentlige endringer i de

eksisterende framgangsmåtene for forvalt-
ningssamarbeid,

b) at den nasjonale tilsynsmyndigheten er blitt
underrettet om den planlagte bruken av
IMI, når dette kreves i henhold til nasjonal
lovgivning, og

c) at det ikke fører til at IMI vil fungere min-
dre effektivt for IMI-brukerne.

2. Når en medlemsstat har til hensikt å gjøre sys-
tematisk bruk av IMI til nasjonale formål, skal
den underrette Kommisjonen om dette og be
om forhåndsgodkjenning. Kommisjonen skal
undersøke om vilkårene i nr. 1 er oppfylt. Når
det er nødvendig, og i samsvar med denne for-
ordning, skal medlemsstaten og Kommisjonen
inngå en avtale der blant annet de tekniske,
finansielle og organisatoriske ordningene for
nasjonal bruk, herunder IMI-aktørenes
ansvarsområder, fastsettes.
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Artikkel 23

Informasjonsutveksling med tredjestater

1. Opplysninger, herunder personopplysninger,
kan utveksles gjennom IMI i samsvar med
denne forordning mellom IMI-aktører i Unio-
nen og personer med tilsvarende stilling i en
tredjestat, såfremt følgende vilkår er oppfylt:
a) opplysningene behandles i henhold til en

bestemmelse i en unionsrettsakt angitt i
vedlegget, og en tilsvarende bestemmelse i
tredjestaten,

b) opplysningene utveksles eller gjøres til-
gjengelige i henhold til en internasjonal
avtale som fastsetter:
i) at tredjestater skal anvende en bestem-

melse i en unionsrettsakt som er angitt i
vedlegget,

ii) at IMI skal brukes, og
iii) hvilke prinsipper og nærmere regler

som gjelder for utvekslingen, og
c) den gjeldende tredjestaten sikrer et pass-

ende vern av personopplysninger i samsvar
med artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF,
herunder passende garantier for at de opp-
lysningene som behandles i IMI, bare bru-
kes til det formålet som de opprinnelig ble
utvekslet for, og Kommisjonen har vedtatt
en beslutning i samsvar med artikkel 25
nr. 6 i direktiv 95/46/EF.

2. Når Kommisjonen er en IMI-aktør, får
artikkel 9 nr. 1 og 7 i forordning (EF) nr. 45/
2001 anvendelse på all utveksling av per-
sonopplysninger som behandles i IMI, med
personer med tilsvarende stilling i en tredje-
stat.

3. Kommisjonen skal offentliggjøre i Den euro-
peiske unions Tidende en liste som løpende
skal ajourføres, over tredjestater som er god-
kjent for å utveksle opplysninger, herunder
personopplysninger, i samsvar med nr. 1.

Kapittel VI

Sluttbestemmelser

Artikkel 24

Komitéframgangsmåte

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte
komité skal være en komité i henhold til for-
ordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikkel 25

Overvåking og rapportering

1. Kommisjonen skal hvert år avlegge rapport til
Europaparlamentet og Rådet om hvordan IMI
fungerer.

2. Innen 5. desember 2017 og deretter hvert
femte år skal Kommisjonen avlegge rapport til
EUs datatilsynsmann om aspekter som gjelder
vern av personopplysninger i IMI, herunder
datasikkerhet.

3. Med henblikk på utarbeidingen av rapportene
nevnt i nr. 1 og 2, skal medlemsstatene gi
Kommisjonen all informasjon som er relevant
for anvendelsen av denne forordning, herun-
der om anvendelsen i praksis av de kravene til
vern av personopplysninger som er fastsatt i
denne forordning.

Artikkel 26

Kostnader

1. Kostnader til utvikling, fremmende tiltak, drift
og vedlikehold av IMI skal finansieres over
Den europeiske unions alminnelige budsjett,
uten at det påvirker ordningene i artikkel 22
nr. 2.

2. Med mindre annet er fastslått i en unions-
rettsakt, skal kostnadene til IMI-virksomhe-
ten på medlemsstatsplan, herunder til mennes-
kelige ressurser til opplæring, fremmende til-
tak og teknisk bistand (brukerstøtte) samt for-
valtning av IMI på nasjonalt plan, bæres av den
enkelte medlemsstat.

Artikkel 27

Oppheving

Vedtak 2008/49/EF oppheves.

Artikkel 28

Effektiv anvendelse

Medlemsstatene skal treffe alle de tiltak som er
nødvendige for å sikre IMI-aktørenes faktiske
gjennomføring av denne forordning.

Artikkel 29

Unntak

1. Uten hensyn til artikkel 4 i denne forordning
kan det IMI-forsøksprosjektet som ble innle-
det 16. mai 2011 for å prøve IMIs egnethet til å
gjennomføre artikkel 4 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996
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om utsending av arbeidstakere i forbindelse
med tjenesteyting12, fortsette på grunnlag av
de ordningene som ble utarbeidet før denne
forordning trådte i kraft.

2. Uten hensyn til artikkel 8 nr. 3 og artikkel 12
første ledd bokstav a) og b) i denne forordning
når det gjelder gjennomføringen av bestem-
melsene om forvaltningssamarbeid i SOLVIT-
rekommandasjonen gjennom IMI, kan Kom-
misjonens medvirkning til framgangsmåter for
forvaltningssamarbeid og den eksisterende
muligheten for eksterne aktører fortsette på
grunnlag av de ordningene som ble utarbeidet
før denne forordning trådte i kraft. Den perio-
den som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 i denne for-
ordning, skal være 18 måneder for personopp-
lysninger behandlet i IMI med henblikk på
anvendelsen av SOLVIT-rekommandasjonen.

3. Uten hensyn til artikkel 4 nr. 1 i denne forord-
ning kan Kommisjonen innlede et forsøkspro-
sjekt for å vurdere om IMI er et effektivt, kost-
nadseffektivt og brukervennlig verktøy til gjen-
nomføring av artikkel 3 nr. 4, 5 og 6 i europa-
parlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av
8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved
informasjonssamfunnstjenester, særlig elek-
tronisk handel, i det indre marked («Direktivet
om elektronisk handel»)13. Senest to år etter at
dette forsøksprosjektet er innledet skal
Kommisjonen framlegge for Europaparlamen-
tet og Rådet den vurderingen som er nevnt i
artikkel 4 nr. 2 i denne forordning, som også
skal omfatte samhandlingen som gjelder for-
valtningssamarbeidet innenfor det systemet
for forbrukervernsamarbeid som ble opprettet
i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-
ordning (EF) nr. 2006/2004 av 27. oktober
2004 om samarbeid mellom nasjonale myndig-
heter med ansvar for håndheving av forbruker-
vernlovgivning («Forordning om forbruker-
vernsamarbeid»)14, og innenfor IMI.

4. Uten hensyn til artikkel 14 nr. 1 i denne forord-
ning skal perioder på høyst 18 måneder som
er vedtatt på grunnlag av artikkel 36 i direktiv
2006/123/EF, med hensyn til forvaltningssam-
arbeid i henhold til kapittel VI i nevnte direk-
tiv, fortsatt få anvendelse på dette området.

Artikkel 30

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tjuende dag
etter at den er kunngjort i Den europeiske unions
tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta-
ter.

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2012.

VEDLEGG

Bestemmelser om forvaltningssamarbeid i 
unionsrettsakter som gjennomføres gjennom 
IMI, som nevnt i artikkel 3

1. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/
EF av 12. desember 2006 om tjenester i det
indre marked15: Kapittel VI artikkel 39 nr. 5
samt artikkel 15 nr. 7, med mindre det er gitt
melding som fastsatt i sistnevnte artikkel, i
samsvar med direktiv 98/34/EF.

2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/
EF av 7. september 2005 om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner16: artikkel 8, artikkel 50
nr. 1, 2 og 3, og artikkel 56.

3. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/
EF av 9. mars 2011 om anvendelsen av pasien-
trettigheter ved helsetjenester over landegren-
sene.17: artikkel 10 nr. 4.

4. Europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1214/2011 av 16. november 2011 om yrkes-
messig veitransport av kontanter i euro over
landegrensene mellom medlemsstatene i euro-
området18: artikkel 11 nr. 2.

5. Kommisjonsrekommandasjon av 7. desember
2001 om prinsipper for bruk av «SOLVIT» —
problemløsningsnettet for det indre mar-
ked19: Kapittel I og II

12 EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1.
13 EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1.
14 EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1.

For Europaparlamentet  For Rådet

M. SCHULZA D. MAVROYIANNIS

President Formann

15 EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36.
16 EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22.
17 EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45.
18 EUT L 316 av 29.11.2011, s. 1.
19 EFT L 331 av 15.12.2001, s. 79.
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