
Nr. xx/172 xx.x.2013EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 34/172  18.6.2015EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 1024/2012

frá 25. október 2012

um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn  
og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/49/EB („reglugerðin  

um IM-upplýsingakerfið“) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sam bandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Beiting tiltekinna gerða Sambandsins, sem gilda um frjálsa 
vöruflutninga, frjálsa för fólks, frjálsa þjónustustarfsemi 
og frjálsa fjármagnsflutninga á innri markaðnum, kallar 
á skilvirkara samstarf aðildarríkjanna og að þau skiptist á 
upplýsingum sín á milli og við framkvæmdastjórnina. Þar 
eð leiðir til framkvæmdar á slíkum upplýsingaskiptum 
í reynd eru sjaldan tilgreindar í þessum gerðum er 
nauðsynlegt að koma á viðeigandi hagnýtu fyrirkomulagi.

2) Upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn (hér á eftir nefnt 
„IM-upplýsingakerfið“) er hugbúnaður, aðgengilegur á 
Netinu, sem framkvæmdastjórnin hefur þróað í samstarfi 
við aðildarríkin til þess að hjálpa aðildarríkjunum 
við að uppfylla í reynd kröfur um upplýsingaskipti, 
sem mælt er fyrir um í gerðum Sambandsins, með 
því að koma á miðlægri boðskiptaleið til að auðvelda 
upplýsingaskipti og gagnkvæma aðstoð yfir landamæri. 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2015 frá 30. apríl 
2015 um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn, 
bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB C 43, 15.2.2012, bls. 14.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. september 2012 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 4. október 2012.

IM-upplýsingakerfið gerir lögbærum yfirvöldum einkum 
kleift að greina samsvarandi aðila í öðru aðildarríki, 
stjórna upplýsingaskiptum, þ.m.t. á persónuupplýsingum, 
samkvæmt einfaldri og samræmdri málsmeðferð og 
yfirstíga tungumálahindranir á grundvelli fyrirfram 
skilgreinds verkflæðis sem þegar hefur verið þýtt. Ef 
þess er kostur skal framkvæmdastjórnin láta notendum 
IM-upplýsingakerfisins í té hvers konar þýðingavirkni 
til viðbótar sem mætir þörfum þeirra, samrýmist kröfum 
um öryggi og þagnarskyldu fyrir upplýsingaskipti í IM-
upplýsingakerfinu og unnt er að bjóða á sanngjörnu verði.

3) Til að yfirstíga tungumálahindranir skal IM-upplýsinga-
kerfið að meginreglu til vera aðgengilegt á öllum opin-
berum tungumálum Sambandsins.

4) Tilgangur IM-upplýsingakerfisins er að bæta starfsemi 
innri markaðarins með því að hafa til reiðu skilvirkt, 
notendavænt tæki til framkvæmdar á samvinnu á sviði 
stjórnsýslu milli aðildarríkjanna innbyrðis og milli 
aðildar ríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar og auðvelda 
þannig beitingu gerða Sambandsins, sem eru taldar upp í 
viðauka við þessa reglugerð.

5) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 21. febrúar 
2011 undir yfirskriftinni „Betri stjórnun innri markaðarins 
með aukinni samvinnu á sviði stjórnsýslu: Áætlun um að 
útvíkka og þróa upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn 
(„IM-upplýsingakerfið“)“, eru settar fram áætlanir um 
mögulega útvíkkun IM-upplýsingakerfisins þannig að 
það nái til annarra gerða Sambandsins. Í orðsendingu 
framkvæmdastjórnarinnar frá 13. apríl 2011 undir yfir-
skriftinni „Lög um innri markað: Tólf lyftistangir til að 
stuðla að hagvexti og efla traust — „Vinnum saman í 
þágu hagvaxtar““ er lögð áhersla á mikilvægi IM-upp-
lýs ingakerfisins til að efla samvinnu milli hlutaðeigandi 
aðila, einnig á staðarvísu, og stuðla þar með að betri 
stjórnun innri markaðarins.  Þess vegna er nauðsynlegt 
að setja traustan lagaramma um IM-upplýsingakerfið 
ásamt sameiginlegum reglum til að tryggja að IM-upp lýs-
ingakerfið starfi á skilvirkan hátt.

6) Ef beiting ákvæðis í gerð Sambandsins krefst þess að 
aðildarríki skiptist á persónuupplýsingum og kveðið 
er á um tilgang þeirrar vinnslu skal slíkt ákvæði teljast 
vera fullnægjandi lagagrundvöllur fyrir vinnslu persónu-
upplýsinga, með fyrirvara um skilyrðin sem sett eru fram 
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í 8. og 52. gr. sáttmála Evrópusambandsins um grund-
vallarréttindi. Fyrst og fremst skal líta á IM-upplýs inga-
kerfið sem tæki til upplýsingaskipta, þ.m.t. á persónu-
upplýsingum, sem að öðrum kosti færu fram eftir öðrum 
leiðum, þ.m.t. með pósti, um bréfasíma eða með tölvupósti 
á grundvelli lagaskyldu sem lögð er á yfirvöld og stofnanir 
aðildarríkja samkvæmt gerðum Sam bandsins. Persónu-
upplýsingum, sem er skipst á í gegnum IM-upplýsinga-
kerfið, skal aðeins safnað, þær unnar og notaðar í tilgangi 
sem samrýmist upphaflegum tilgangi með söfnun þeirra 
og skal gæta allra viðeigandi verndarráðstafana.

7) IM-upplýsingakerfið var þróað í samræmi við megin-
regluna um innbyggt kerfi til verndar einkalífi og með 
kröfur löggjafar um gagnavernd í huga og hefur verið 
gagna verndarvænt frá upphafi, einkum vegna þeirra 
takmarkana sem settar eru á aðgang að persónu upplýs-
ingum sem skipst er á í IM-upplýsingakerfinu. IM-upp-
lýs inga kerfið veitir þess vegna umtalsvert öflugri vernd 
og öryggi en aðrar aðferðir til upplýsingaskipta s.s. 
póstur, sími, bréfasími eða tölvupóstur.

8) Samvinna á sviði stjórnsýslu með rafrænum hætti milli 
aðildarríkjanna innbyrðis og milli aðildarríkjanna og 
fram kvæmdastjórnarinnar skal fylgja reglum um vernd 
persónu upplýsinga, sem mælt er fyrir um í tilskipun 
Evrópu þingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 
um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu-
upplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (3) og 
í reglu gerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 
frá 18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum 
við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar 
Banda lagsins hafa unnið og um frjálsa miðlun slíkra 
upplýs inga (4). Skilgreiningar í tilskipun 95/46/EB og 
reglugerð (EB) nr. 45(2001 gilda einnig að því er varðar 
þessa reglugerð.

9) Framkvæmdastjórnin lætur í té og stjórnar hugbúnaði og 
upplýsingatæknigrunnvirki fyrir IM-upplýsingakerfið, 
tryggir öryggi kerfisins, stjórnar neti landsbundinna 
sam ræmingaraðila IM-upplýsingakerfisins og tekur þátt 
í að þjálfa notendur IM-upplýsingakerfisins og veita 
þeim tækniaðstoð.  Í því skyni skal framkvæmdastjórnin 
aðeins hafa aðgang að þeim persónuupplýsingum sem 
eru bráðnauðsynlegar til að hún geti sinnt verkefnum 
sínum innan þeirra ábyrgðarsviða sem sett eru fram í 
þessari reglugerð, s.s. skráningu landsbundinna sam ræm-
ingaraðila IM-upplýsingakerfisins. Framkvæmda stjórnin 
skal einnig hafa aðgang að persónuupplýsingum þegar 
hún, að beiðni annars aðila að IM-upplýsingakerfinu, 
sækir gögn sem aðgangur er hindraður að í IM-upplýsinga-
kerfinu og sem skráður aðili hefur óskað eftir aðgangi 
að. Framkvæmdastjórnin skal ekki hafa aðgang að 
persónuupplýsingum sem skipst er á sem liður í samvinnu 
á sviði stjórnsýslu innan IM-upplýsingakerfisins, nema 
gerð Sambandsins kveði á um að framkvæmdastjórnin 
gegni hlutverki í slíkri samvinnu.

(3) Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31.
(4) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.

10) Til að tryggja gagnsæi, einkum gagnvart skráðum aðil um, 
skulu ákvæði þeirra gerða Sambandsins, sem IM-upp lýs-
ingakerfið tekur til, talin upp í viðauka við þessa reglu gerð.

11) IM-upplýsingakerfið má víkka út í framtíðinni þannig að 
það nái yfir ný svið, þar sem það getur komið að notum 
við að tryggja skilvirka framkvæmd á gerð Sambandsins 
á kostnaðarhagkvæman og notendavænan hátt, að teknu 
tilliti til tæknilegra möguleika og heildaráhrifa á IM-
upplýsingakerfið. Framkvæmdastjórnin skal gera nauð-
synlegar prófanir til að sannreyna hvort IM-upplýsinga-
kerfið sé tæknilega tilbúið fyrir fyrirhugaða útvíkkun. 
Ákvarðanir um að útvíkka IM-upplýsingakerfið þannig 
að það nái yfir fleiri gerðir Sambandsins skulu teknar 
samkvæmt almennri lagasetningarmeðferð.

12) Tilraunaverkefni eru hentugt tæki til að rannsaka hvort 
útvíkkun IM-upplýsingakerfisins sé réttlætanleg og til 
að laga tæknilegar aðgerðir og starfsreglur að kröfum 
notenda kerfisins áður en ákvörðun um að útvíkka það 
er tekin. Aðildarríkin skulu taka fullan þátt í ákvörðun 
um til hvaða gerða Sambandsins tilraunaverkefni skuli 
ná og um fyrirkomulag verkefnisins, til þess að tryggja 
að tilraunaverkefnið endurspegli þarfir notenda IM-upp-
lýs ingakerfisins og að farið sé til fulls að ákvæðum um 
vinnslu persónuupplýsinga. Þetta fyrirkomulag skal skil-
greint sérstaklega fyrir hvert tilraunaverkefni um sig.

13) Ekkert í þessari reglugerð skal útiloka að aðildarríki og 
framkvæmdastjórnin ákveði að nota IM-upplýsingakerfið 
fyrir upplýsingaskipti sem fela ekki í sér vinnslu persónu-
upplýsinga.

14) Í þessari reglugerð skulu settar fram reglur um notkun IM-
upplýsingakerfisins fyrir samvinnu á sviði stjórnsýslu, 
sem getur m.a. tekið til upplýsingaskipta milli tveggja 
aðila, málsmeðferðar um tilkynningar, viðvörunarkerfa, 
fyrirkomulags um gagnkvæma aðstoð og lausnar á vanda.

15) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á rétt aðildarríkja til 
að ákveða hvaða landsbundin yfirvöld sinni skyldum 
sem leiðir af þessari reglugerð. Aðildarríkin skulu geta 
aðlagað virkni og ábyrgðarsvið í tengslum við IM-upp-
lýs inga kerfið að innra stjórnskipulagi sínu ásamt því að 
fullnægja þörfum sértæks verkflæðis í IM-upplýsinga-
kerfinu. Aðildarríkin skulu geta tilnefnt fleiri sam-
ræmingar aðila fyrir IM-upplýsingakerfið til að sinna 
verkefnum landsbundinna samræmingaraðila kerfisins, 
einir sér eða í sameiningu með öðrum, fyrir tiltekið svið 
innri markaðarins, deild stjórnsýslustofnana, landfræði-
legt svæði eða samkvæmt annarri viðmiðun. Aðildar ríkin 
skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um samræmingar-
aðila IM-upplýsingakerfisins, sem þau hafa tilnefnt, en er 
ekki skylt að tilgreina þá samræmingaraðila fyrir kerfið 
innan IM-upplýsingakerfisins sem eru til viðbótar þeim 
nema það sé nauðsynlegt fyrir eðlilega starfsemi þess.

16) Til þess að ná skilvirkri samvinnu á sviði stjórnsýslu 
fyrir tilstilli IM-upplýsingakerfisins skulu aðildarríkin 
og framkvæmdastjórnin tryggja að aðilar þeirra að IM-
upplýsingakerfinu hafi nægileg úrræði til að uppfylla 
skyldur sínar í samræmi við þessa reglugerð.
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17) IM-upplýsingakerfið er í eðli sínu samskiptatæki fyrir 
samvinnu á sviði stjórnsýslu milli lögbærra yfirvalda, sem 
er ekki opið almenningi, en nauðsynlegt kann að reynast 
að þróa tæknileg úrræði til að utanaðkomandi aðilar, s.s. 
borgarar, fyrirtæki og stofnanir, geti átt samskipti við 
lögbær yfirvöld til að veita upplýsingar eða sækja gögn 
eða til að neyta réttar síns sem skráðir aðilar. Slík tæknileg 
úrræði skulu fela í sér viðeigandi verndarráðstafanir vegna 
gagnaverndar. Til að tryggja öflugt öryggi skulu slíkir 
almennir skilfletir þróaðir þannig að þeir séu tæknilega 
að fullu aðskildir IM-upplýsingakerfinu, sem skal aðeins 
vera aðgengilegt notendum kerfisins.

18) Notkun IM-upplýsingakerfisins til að tryggja tæknilegan 
stuðning við SOLVIT-netið skal vera með fyrirvara um 
óformlegt eðli SOLVIT-tilhögunarinnar, sem byggist á 
skuld bindingu aðildarríkjanna að eigin frumkvæði í sam-
ræmi við tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. des-
ember 2001 um meginreglur fyrir notkun á „SOLVIT“ 
— neti til úrlausnar vandamála á innri markaðnum (5) 
(„SOLVIT-tilmælin“). Til þess að halda áfram starf-
semi SOLVIT-netsins á grundvelli fyrirliggjandi vinnu-
tilhögunar er heimilt að fela SOLVIT-miðstöðvum eitt 
eða fleiri verkefni landsbundins samræmingaraðila IM-
upplýsingakerfisins, innan ramma starfssviðs þeirra, svo 
þær geti starfað óháð landsbundnum samræmingaraðila 
IM-upplýsingakerfisins. Allar ábyrgðir, sem settar 
eru fram í þessari reglugerð, skulu gilda um vinnslu 
persónuupplýsinga og trúnaðarupplýsinga sem liður í 
SOLVIT-ferlinu, með fyrirvara um að SOLVIT-tilmælin 
eru ekki bindandi.

19) Enda þótt IM-upplýsingakerfið innihaldi skilflöt á 
Netinu fyrir notendur sína getur í tilteknum tilvikum 
og að beiðni hlutaðeigandi aðildarríkis verið viðeigandi 
að íhuga tæknilegar lausnir fyrir beinan gagnaflutning 
frá landsbundnum kerfum til IM-upplýsingakerfisins, 
þar sem slík landsbundin kerfi hafa þegar verið þróuð, 
einkum fyrir málsmeðferð um tilkynningar. Framkvæmd 
slíkra tæknilegra lausna skal ráðast af niðurstöðum mats 
á hagkvæmni þeirra, kostnaði og væntanlegum ávinningi. 
Þessar lausnir skulu ekki hafa áhrif á það skipulag sem 
þegar er fyrir hendi og skiptingu valdsviða í hverju ríki 
fyrir sig.

20) Ef aðildarríki hafa fullnægt tilkynningarskyldu skv. 
7. mgr. 15. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á 
innri markaðnum (6) með því að beita málsmeðferðinni 
samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/
EB frá 22. júní 1998, sem setur reglur um tilhögun 
upplýsingaskipta á sviði tæknistaðla og reglugerða sem 
og reglna um þjónustu í upplýsingasamfélaginu (7), skal 
þess ekki krafist að þau sendi sömu tilkynningu um IM-
upplýsingakerfið. 

21) Upplýsingaskipti um IM-upplýsingakerfið leiðir af þeirri 
lagaskyldu yfirvalda aðildarríkjanna að veita gagnkvæma 

(5) Stjtíð. EB L 331, 15.12.2001, bls. 79.
(6) Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36.
(7) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.

aðstoð. Til að tryggja eðlilega starfsemi innri markaðarins 
skulu upplýsingar, sem lögbært yfirvald fær frá öðru 
aðildarríki í gegnum IM-upplýsingakerfið, ekki missa 
gildi sitt sem sönnunargagn í stjórnsýslumáli af þeirri 
ástæðu eingöngu að þær séu upprunnar í öðru aðildarríki 
eða hafi fengist með rafrænum hætti og skulu þær fá 
sams konar meðferð af hálfu þess lögbæra yfirvalds og 
sambærileg skjöl sem eru upprunnin í aðildarríki þess. 

22) Til þess að tryggja öfluga gagnavernd er nauðsynlegt að 
ákvarða hámarkstímabil fyrir varðveislu persónu upp-
lýsinga í IM-upplýsingakerfinu. Þessi tímabil skulu þó 
vera vel ígrunduð, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þess að 
nauðsynlegt er að IM-upplýsingakerfið starfi eðlilega og 
jafnframt til þess að skráðir aðilar eiga að geta nýtt sér rétt 
sinn til fulls, s.s. með því að fá staðfestingu á að skipst hafi 
verið á upplýsingum til þess að áfrýja ákvörðun. Einkum 
skulu varðveislutímabil ekki vera lengri en nauðsynlegt 
er til að ná markmiðum þessarar reglugerðar.

23) Vinnsla heitis og samskiptaupplýsinga notenda IM-upp-
lýsingakerfisins skal vera möguleg þeim í tilgangi sem 
samrýmist markmiðum þessarar reglugerðar, þ.m.t. 
vöktun á notkun kerfisins af hálfu samræmingaraðila IM-
upplýsingakerfisins og framkvæmdastjórnarinnar, sam-
skipti, þjálfun og framtaksverkefni sem miða að því að 
efla vitund fólks og upplýsingaöflun um samvinnu á sviði 
stjórnsýslu eða gagnkvæma aðstoð á innri markaðnum.

24) Evrópska persónuverndarstofnunin skal fylgjast með og 
leitast við að tryggja beitingu þessarar reglugerðar, þ.m.t. 
viðeigandi ákvæði um gagnavernd, m.a. með því að halda 
tengslum við landsbundin gagnaverndaryfirvöld.

25) Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni í té við eig-
andi upplýsingar til þess að tryggja skilvirkt eftirlit með 
starfsemi IM-upplýsingakerfisins og beitingu þessarar 
reglugerðar og skýrslugjöf þar um.

26) Tilkynna skal skráðum aðilum um vinnslu persónuupp-
lýsinga um þá í IM-upplýsingakerfinu og um rétt þeirra 
til aðgangs að gögnum sem tengjast þeim og rétt á að 
röng gögn séu leiðrétt og að gögnum, sem unnin eru á 
ólögmætan hátt, sé eytt í samræmi við þessa reglugerð og 
landslöggjöf til framkvæmdar á tilskipun 95/46/EB.

27) Til þess að gera lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna 
kleift að framkvæma lagaákvæði um samvinnu á sviði 
stjórnsýslu og skiptast á upplýsingum á skilvirkan hátt um 
IM-upplýsingakerfið getur verið nauðsynlegt að mæla fyrir 
um hagnýtt fyrirkomulag á slíkum upplýsingaskiptum. 
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja þetta fyrirkomulag 
í formi sérstakrar framkvæmdargerðar fyrir hverja gerð 
Sambandsins, sem talin er upp í viðaukanum, fyrir 
hverja tegund samvinnuferlis á sviði stjórnsýslu og 
skal það ná yfir þær nauðsynlegu tæknilegu aðgerðir og 
starfsreglur, sem þörf er á vegna framkvæmdar á við kom-
andi samvinnuferli á sviði stjórnsýslu í gegnum IM-upp-
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lýsingakerfið. Framkvæmdastjórnin skal tryggja viðhald 
og þróun hugbúnaðar og grunnvirkis upplýsingatækninnar 
fyrir IM-upplýsingakerfið.

28) Til þess að tryggja nægilegt gagnsæi gagnvart skráðum 
aðilum skal fyrirframskilgreint verkflæði, söfn spurninga 
og svara, eyðublöð og annað sem varðar samvinnuferli 
á sviði stjórnsýslu í IM-upplýsingakerfinu gert öllum 
aðgengilegt. 

29) Ef aðildarríki beita takmörkunum eða gera 
undantekningar hvað varðar rétt skráðra aðila í samræmi 
við 13. gr. tilskipunar 95/46/EB skulu upplýsingar 
um slíkar takmarkanir eða undantekningar gerðar 
öllum aðgengilegar til þess að tryggja fullt gagnsæi 
gagnvart skráðum aðilum.  Slíkar undantekningar og 
takmarkanir skulu vera nauðsynlegar og í réttu hlutfalli 
við fyrirhugaðan tilgang og skulu háðar fullnægjandi 
verndarráðstöfunum.

30) Ef Sambandið og þriðju lönd gera með sér 
þjóðréttarsamninga sem einnig ná yfir beitingu ákvæða 
gerða Sambandsins, sem eru taldar upp í viðaukanum 
við þessa reglugerð, skal vera mögulegt að telja mótaðila 
þeirra sem eiga aðild að IM-upplýsingakerfinu í þriðju 
löndum með í samvinnuferlinu á sviði stjórnsýslu sem 
IM-upplýsingakerfið styður, að því tilskildu að staðfest 
hafi verið að hlutaðeigandi þriðja land veiti fullnægjandi 
vernd persónuupplýsinga í samræmi við tilskipun 95/46/
EB. 

31) Fella ber úr gildi ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2008/49/EB frá 12. desember 2007 um framkvæmd 
upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (IM-upp lýs-
inga kerfið) að því er varðar persónuupplýsingar (8). 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/739/EB frá 
2. október 2009 um fyrirkomulag upplýsingaskipta með 
rafrænum hætti milli aðildarríkjanna skv. VI. kafla til-
skipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB um 
þjónustu á innri markaðnum (9) gildir áfram um mál-
efni sem varða upplýsingaskipti samkvæmt tilskipun 
2006/123/EB.

32) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd 
þessarar reglugerðar skal framkvæmdastjórninni falið 
framkvæmdarvald. Þessu valdi skal beitt í samræmi við 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 
frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur 
varðandi tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með fram-
kvæmda stjórninni þegar hún beitir fram kvæmdar valdi 
sínu (10).

33) Vöktun á frammistöðu aðildarríkjanna við skilvirka 
beitingu þessarar reglugerðar skal koma fram í ársskýrslu 
um starfsemi IM-upplýsingakerfisins á grundvelli 
tölfræði legra gagna frá IM-upplýsingakerfinu og annarra 
viðeigandi gagna. Frammistaða aðildarríkjanna skal m.a. 

(8) Stjtíð. ESB L 13, 16.1.2008, bls. 18.
(9) Stjtíð. ESB L 263, 7.10.2009, bls. 32.
(10) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.

metin út frá meðaltali svörunartíma með það fyrir augum 
að tryggja skjót og góð svör.

34) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar reglugerðar, þ.e. að mæla fyrir um reglur um 
notkun IM-upplýsingakerfisins í samvinnu á sviði stjórn-
sýslu, og því verður betur náð á vettvangi Sam bandsins 
vegna umfangs og áhrifa aðgerðirnar, er Sambandinu 
heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðar-
regluna, eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um 
Evrópu sambandið. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins 
og kveðið er á um í þeirri grein, er ekki gengið lengra 
en nauðsyn krefur í þessari reglugerð til að ná þessu 
markmiði.

35) Haft hefur verið samráð við Evrópsku persónuverndar-
stofnunina í samræmi við 2. mgr. 28. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 45/2001 og skilaði hún áliti 22. nóvember 2011 (11).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um notkun 
upplýsingakerfis fyrir innri markaðinn (hér á eftir nefnt „IM-
upplýsingakerfið“) í samvinnu á sviði stjórnsýslu, þ.m.t. vinnslu 
persónuupplýsinga, milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna 
innbyrðis og milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna og 
framkvæmdastjórnarinnar.

2. gr.

Stofnun IM-upplýsingakerfisins

IM-upplýsingakerfinu er hér með komið formlega á fót.

3. gr.

Gildissvið

1.  IM-upplýsingakerfið skal notað fyrir samvinnu á sviði 
stjórnsýslu milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna innbyrðis 
og milli aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar, sem 
nauðsynleg er til framkvæmdar á gerðum Sambandsins á sviði 
innri markaðarins, í skilningi 2. mgr. 26. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins, sem kveða á um samvinnu 
á sviði stjórnsýslu, þ.m.t. skipti á persónuupplýsingum, milli 
lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna innbyrðis eða milli lögbærra 
yfirvalda aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar. Þessar 
gerðir Sambandsins eru tilgreindar í viðauka.

2.  Ekkert í þessari reglugerð skal hafa í för með sér að 
ákvæði gerða Sambandsins, sem ekki hafa bindandi áhrif, verði 
bindandi.

(11) Stjtíð. ESB C 48, 18.2.2012, bls. 2.
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4. gr.

Útvíkkun IM-upplýsingakerfisins

1.  Framkvæmdastjórnin getur framkvæmt tilraunaverkefni 
til að leggja mat á hvort IM-upplýsingakerfið sé skilvirkt tæki 
til að framkvæma ákvæði gerða Sambandsins, sem eru ekki 
talin upp í viðaukanum, um samvinnu á sviði stjórnsýslu. 
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerð 
til að ákvarða til hvaða ákvæða í gerðum Sambandsins 
tilraunaverkefni skuli ná og til að setja fram fyrirkomulag 
hvers verkefnis, einkum þær tæknilegu aðgerðir og starfsreglur 
sem nauðsynlegar eru til framkvæmdar viðkomandi ákvæðum 
um samvinnu á sviði stjórnsýslu. Sú framkvæmdargerð skal 
samþykkt í samræmi við rannsóknarmálsmeðferðina sem um 
getur í 3. mgr. 24. gr.

2.  Framkvæmdastjórnin skal leggja úttekt á niðurstöðum 
tilraunaverkefnisins fyrir Evrópuþingið og ráðið, þar á meðal 
um gagnavernd og skilvirka þýðingavirkni. Úttektinni getur 
fylgt tillaga að nýrri löggjöf, eftir því sem við á, um breytingu 
á viðaukanum til að útvíkka notkun IM-upplýsingakerfisins 
þannig að það nái yfir viðeigandi ákvæði gerða Sambandsins.

5. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð gilda skilgreiningarnar í tilskipun 95/46/EB 
og reglugerð (EB) nr. 45/2001.

Að auki skulu eftirfarandi skilgreiningar einnig gilda:

a) „IM-upplýsingakerfið“: rafrænt tæki sem, framkvæmda-
stjórnin lætur í té, til að auðvelda samvinnu á sviði stjórn-
sýslu milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna innbyrðis og 
milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna og fram kvæmda-
stjórnarinnar,

b) „samvinna á sviði stjórnsýslu“: samstarf milli lögbærra 
yfirvalda aðildarríkjanna eða lögbærra yfirvalda aðildar-
ríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar, með skiptum á 
upplýsingum og vinnslu þeirra, þ.m.t. með tilkynningum 
og viðvörunum eða með því að veita gagnkvæma aðstoð, 
einnig til lausnar á vanda, með bætta beitingu löggjafar 
Sambandsins fyrir augum,

c) „svið innri markaðarins“: lagalegt eða starfrænt svið innri 
markaðarins í skilningi 2. mgr. 26. gr. sáttmálans um 
starfshætti Evrópusambandsins, þar sem IM-upplýsinga-
kerfið er notað í samræmi við 3. gr. þessarar reglugerðar, 

d) „samvinnuferli á sviði stjórnsýslu“: fyrirframskilgreint 
verkflæði, sem kveðið er á um í IM-upplýsingakerfinu, 
sem gerir aðilum að IM-upplýsingakerfinu kleift að veita 
upplýsingar og eiga samskipti sín á milli á skipulegan hátt,

e) „samræmingaraðili IM-upplýsingakerfisins“: stofnun sem 
aðildarríki tilnefnir til að sinna stuðningsverkefnum sem eru 
nauðsynleg fyrir skilvirka starfsemi IM-upplýsingakerfisins 
í samræmi við þessa reglugerð,

f) „lögbært yfirvald“: hvers konar stofnun sem er komið 
á fót á lands-, svæðis- eða staðarvísu og er skráð í IM-
upplýsingakerfinu með tiltekin ábyrgðarsvið í tengslum 
við beitingu landslaga eða gerða Sambandsins, sem eru 

taldar upp í viðaukanum, á einu eða fleiri sviðum innri 
markaðarins,

g) „aðilar að IM-upplýsingakerfinu“: lögbær yfirvöld, sam-
ræm ingar aðilar fyrir IM-upplýsingakerfið og framkvæmda-
stjórnin,

h) „notandi IM-upplýsingakerfisins“: einstaklingur sem starf-
ar undir ábyrgð aðila að IM-upplýsingakerfinu og er skráð-
ur í IM-upplýsingakerfinu fyrir hönd þess aðila að kerfinu,

i) „utanaðkomandi aðilar“: einstaklingar eða lögaðilar, aðrir 
en notendur IM-upplýsingakerfisins, sem aðeins geta 
átt samskipti við IM-upplýsingakerfið með aðskildum 
tæknilegum aðferðum og í samræmi við sérstakt fyrirfram-
skilgreint verkflæði sem er fyrir hendi í þeim tilgangi,

j) „að hindra aðgang“: að beita tæknilegum úrræðum sem gera 
persónuupplýsingar óaðgengilegar notendum IM-upp lýs-
inga kerfisins um venjulegan skilflöt IM-upplýsinga kerfisins, 

k) „að loka formlega“: að beita tæknilegum búnaði sem IM-
upplýsingakerfið lætur í té til að loka samvinnuferli á sviði 
stjórnsýslu. 

II. KAFLI

HLUTVERK OG ÁBYRGÐARSVIÐ Í TENGSLUM VIÐ 
IM-UPPLÝSINGAKERFIÐ

6. gr.

Samræmingaraðilar IM-upplýsingakerfisins

1.  Hvert aðildarríki skal tilnefna einn landsbundinn sam-
ræm ingaraðila IM-upplýsingakerfisins og skal ábyrgðarsvið 
hans fela í sér:

a)  að skrá eða staðfesta skráningu samræmingaraðila IM-
upplýsingakerfisins og lögbærra yfirvalda,

b)  að vera aðaltengiliður notenda IM-upplýsingakerfisins í 
aðildarríkjunum vegna atriða sem tengjast IM-upplýsinga-
kerfinu, þ.m.t. að veita upplýsingar um þætti sem lúta að 
vernd persónuupplýsinga í samræmi við þessa reglugerð,

c)  að vera tengiliður við framkvæmdastjórnina vegna 
atriða sem tengjast IM-upplýsingakerfinu, þ.m.t. að veita 
upplýsingar um þætti sem lúta að vernd persónuupplýsinga 
í samræmi við þessa reglugerð,

d)  að miðla aðilum að IM-upplýsingakerfinu í aðildarríkjunum 
þekkingu, veita þeim þjálfun og stuðning, þ.m.t. tæknilega 
grundvallaraðstoð, 

e)  að tryggja skilvirka starfsemi IM-upplýsingakerfisins eftir 
því sem best verður við komið, þ.m.t. að aðilar að IM-
upplýsingakerfinu í aðildarríkjunum veiti skjót og við-
eigandi svör við beiðnum um samvinnu á sviði stjórnsýslu.

2.  Að auki getur hvert aðildarríki tilnefnt einn eða fleiri 
samræmingaraðila fyrir IM-upplýsingakerfið samkvæmt innra 
stjórnskipulagi sínu, til þess að sinna verkefnum sem eru 
tilgreind í 1. mgr. 

3.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni 
um sam ræmingaraðila IM-upplýsingakerfisins, sem eru til-
nefndir í samræmi við 1. og 2. mgr. og um verkefni sem eru 
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á ábyrgðarsviði þeirra. Framkvæmdastjórnin skal koma þeim 
upplýsingum á framfæri við hin aðildarríkin.

4.  Allir samræmingaraðilar IM-upplýsingakerfisins geta 
gegnt hlutverki lögbærra yfirvalda. Í slíkum tilvikum hefur 
samræmingaraðili IM-upplýsingakerfisins sama aðgangs rétt og 
lögbært yfirvald. Sérhver samræmingaraðili IM-upplýsinga-
kerfisins skal vera ábyrgðaraðili að því er varðar starfsemi hans 
sjálfs við gagnavinnslu sem aðili að IM-upplýsingakerfinu

7. gr.

Lögbær yfirvöld

1.  Þegar lögbær yfirvöld eiga með sér samstarf í gegnum 
IM-upplýsingakerfið fyrir milligöngu notenda IM-upp lýsinga-
kerfisins í samræmi við samvinnuferli á sviði stjórnsýslu skulu 
þau, samkvæmt viðeigandi gerð Sambandsins, tryggja að full-
nægjandi svar sé veitt eins fljótt og við verður komið og í öllum 
tilvikum innan þeirra tímamarka sem sett eru í þeirri gerð. 

2.  Lögbært yfirvald getur notað sem sönnunargagn hvers 
konar upplýsingar, skjal, niðurstöðu, yfirlýsingu eða stað fest 
endurrit sem það hefur fengið á rafrænan hátt um IM-upplýsinga-
kerfið á sama grundvelli og sambærilegar upplýsingar sem fást 
í heimalandi þess, í tilgangi sem samrýmist upprunalegum 
tilgangi með söfnun gagnanna.

3.  Sérhvert lögbært yfirvald skal vera ábyrgðaraðili að 
því er varðar starfsemi þess sjálfs við gagnavinnslu, sem er 
framkvæmd af notanda IM-upplýsingakerfisins undir ábyrgð 
þess og skal tryggja að skráðir aðilar geti nýtt rétt sinn í samræmi 
við III. og IV. kafla, í samvinnu við framkvæmdastjórnina ef 
nauðsyn krefur.

8. gr.

Framkvæmdastjórnin

1.  Framkvæmdastjórnin skal bera ábyrgð á framkvæmd 
eftir farandi verkefna:

a)  að tryggja öryggi, tiltækileika, viðhald og þróun hug bún-
aðar og grunnvirkis upplýsingatækninnar fyrir IM-upp lýs-
inga kerfið,

b)  að halda uppi fjöltyngdu kerfi, þ.m.t. fyrirliggjandi þýð-
ingavirkni, þjálfun í samstarfi við aðildarríkin og þjón-
ustu borði til að aðstoða aðildarríkin við notkun á IM-upp-
lýsingakerfinu,

c)  að skrá landsbundna samræmingaraðila IM-upplýsinga-
kerfisins og veita þeim aðgang að IM-upplýsingakerfinu,

d)  að annast vinnslu persónuupplýsinga í IM-upplýsinga-
kerfinu, ef svo er kveðið á um í þessari reglugerð, í samræmi 
við þann tilgang sem er ákvarðaður af viðeigandi gerðum 
Sambandsins sem eru tilgreindar í viðaukanum,

e)  að hafa eftirlit með beitingu þessarar reglugerðar og 
annast skýrslugjöf til Evrópuþingsins, ráðsins og Evrópsku 
persónuverndarstofnunarinnar í samræmi við 25. gr.

2.  Að því er varðar framkvæmd verkefna sem eru talin upp 
í 1. mgr. og tölfræðilega skýrslugerð skal framkvæmdastjórnin 
hafa aðgang að nauðsynlegum upplýsingum um vinnslu sem 
fer fram í IM-upplýsingakerfinu.

3.  Framkvæmdastjórnin skal ekki taka þátt í samvinnuferli 
á sviði stjórnsýslu sem felur í sér vinnslu persónuupplýsinga 
nema þegar þess er krafist samkvæmt ákvæðum einhverrar 
gerðar Sambandsins sem tilgreind er í viðaukanum.

9. gr.

Aðgangsréttur aðila að IM-upplýsingakerfinu og notenda 
þess

1.  Engir aðrir en notendur IM-upplýsingakerfisins skulu 
hafa aðgang að IM-upplýsingakerfinu.

2.  Aðildarríki skulu tilnefna samræmingaraðila IM-
upplýsinga kerfisins og lögbær yfirvöld og tilgreina þau svið 
innri mark aðarins sem falla undir valdsvið þeirra. Fram-
kvæmda stjórnin getur gegnt ráðgefandi hlutverki í því ferli.

3.  Hver aðili að IM-upplýsingakerfinu skal veita notendum 
sínum viðeigandi aðgangsrétt að IM-upplýsingakerfinu og 
afturkalla hann, eftir því sem nauðsyn krefur, á því sviði innri 
markaðarins sem fellur undir valdsvið hans.

4.  Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu koma 
á viðeigandi úrræðum til að tryggja að notendum IM-
upplýsingakerfisins sé aðeins heimill aðgangur að þeim 
persónuupplýsingum, sem unnið er með í IM-upplýsingakerfinu, 
sem nauðsynlegar eru og á því sviði eða sviðum innri 
markaðarins sem þeim var veittur aðgangsréttur að í samræmi 
við 3. mgr.

5.  Bannað er að nota persónuupplýsingar, sem unnið er 
með í IM-upplýsingakerfinu, í tilteknum tilgangi sem ekki 
samrýmist upprunalegum tilgangi, nema sérstaklega sé kveðið 
á um það í landslögum í samræmi við löggjöf Sambandsins.

6.  Ef samvinnuferli á sviði stjórnsýslu felur í sér vinnslu 
persónu upplýsinga skulu einungis þeir aðilar að IM-upp lýs-
inga kerfinu, sem taka þátt í því ferli, hafa aðgang að slíkum 
persónuupplýsingum. 

10. gr.

Þagnarskylda

1.  Hvert aðildarríki skal beita reglum sínum um þagnar-
skyldu eða öðrum sambærilegum trúnaðarreglum gagnvart 
aðilum sínum að IM-upplýsingakerfinu og notendum kerfisins 
í samræmi við landslög sín eða löggjöf Sambandsins.

2.  Aðilar að IM-upplýsingakerfinu skulu tryggja að notendur 
kerfisins sem starfa undir ábyrgð þeirra virði óskir annarra aðila 
að IM-upplýsingakerfinu um trúnaðarmeðferð upplýsinga sem 
skipst er á í gegnum IM-upplýsingakerfið.

11. gr.

Samvinnuferli á sviði stjórnsýslu 

IM-upplýsingakerfið skal grundvallað á samvinnuferli á 
sviði stjórnsýslu til framkvæmdar á ákvæðum viðeigandi 
gerða Sambandsins sem taldar eru upp í viðaukanum.  
Framkvæmdastjórnin getur, eftir því sem við á, samþykkt 
framkvæmdargerðir fyrir tilteknar gerðir Sambandsins 
sem taldar eru upp í viðaukanum eða fyrir tiltekna tegund 
samvinnuferlis á sviði stjórnsýslu, þar sem settar eru 
fram mikilvægar tæknilegar aðgerðir og starfsreglur sem 
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nauðsynlegar eru til að gera samvinnuferlið á sviði stjórnsýslu 
mögulegt, þar á meðal, eftir atvikum, samskipti milli utanað-
komandi aðila og IM-upplýsingakerfisins eins og um getur í 
12. gr. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í sam ræmi 
við ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 24. gr.

12. gr.

Utanaðkomandi aðilar

Veita má aðgang að tæknilegum úrræðum til að leyfa samskipti 
utanaðkomandi aðila við IM-upplýsingakerfið ef slík samskipti 
eru: 

a)  í samræmi við ákvæði í gerð Sambandsins,

b)  í samræmi við ákvæði í framkvæmdargerð sem um getur 
í 11. gr. til þess að auðvelda samvinnu á sviði stjórnsýslu 
milli lögbærra yfirvalda í aðildarríkjum til að beita gerðum 
Sambandsins, sem eru taldar upp í viðaukanum, eða

c)  nauðsynleg til að leggja fram beiðnir í þeim tilgangi að nýta 
rétt þeirra sem skráðra aðila í samræmi við 19. gr.

Slík tæknileg úrræði skulu vera aðskilin IM-upplýsingakerfinu 
og skulu ekki heimila utanaðkomandi aðilum aðgang að IM-
upplýsingakerfinu.

III. KAFLI

VERND PERSÓNUUPPLÝSINGA OG ÖRYGGI

13. gr.

Takmörkun vegna tilgangs

Aðilar að IM-upplýsingakerfinu skulu aðeins skiptast á 
persónuupplýsingum og vinna með þær í þeim tilgangi sem er 
skilgreindur í viðeigandi ákvæðum gerða Sambandsins, sem 
taldar eru upp í viðaukanum.

Gögn, sem skráðir aðilar láta IM-upplýsingakerfinu í té, skulu 
aðeins notuð í þeim tilgangi sem þau voru afhent. 

14. gr.

Varðveisla persónuupplýsinga

1.  Jafnskjótt og ekki er lengur þörf á persónuupplýsingum, 
sem unnið er með í IM-upplýsingakerfinu, í þeim tilgangi sem 
þeim var safnað, skal aðgangur að þeim í IM-upplýsingakerfinu 
hindraður, með hliðsjón af sértæku eðli sérhverrar samvinnu á 
sviði stjórnsýslu og alla jafna eigi síðar en sex mánuðum eftir 
að samvinnuferli á sviði stjórnsýslu hefur verið lokað formlega. 

Þó er heimilt, ef kveðið er á um lengra tímabil í viðeigandi 
gerð Sambandsins, sem tilgreind er í viðaukanum, að varðveita 
persónuupplýsingar, sem unnið er með í IM-upplýsingakerfinu, 
í allt að 18 mánuði eftir að samvinnuferli á sviði stjórnsýslu 
hefur verið lokað formlega.  

2.  Ef samkvæmt bindandi gerð Sambandsins, sem tilgreind 
er í viðaukanum, krafist er gagnasafns sem sé aðgengilegt 
aðilum að IM-upplýsingakerfinu til notkunar síðar, er vinnsla 
persónuupplýsinga í slíku gagnasafni heimil svo lengi sem 
þeirra er þörf í þessum tilgangi, annaðhvort með samþykki hins 
skráða eða samkvæmt ákvæði þeirrar gerðar Sambandsins.

3.  Vinnsla persónuupplýsinga, sem aðgangur er hindraður 
að samkvæmt þessari grein, önnur en geymsla þeirra, skal 
aðeins fara fram til sönnunar á upplýsingaskiptum með aðstoð 
IM-upplýsingakerfisins með samþykki hins skráða, nema 
óskað sé eftir vinnslu á grundvelli brýnna almannahagsmuna.

4.  Upplýsingum, sem aðgangur er hindraður að, skal eytt 
sjálfkrafa í IM-upplýsingakerfinu þremur árum eftir að sam-
vinnuferli á sviði stjórnsýslu hefur verið formlega lokað. 

5.  Fari lögbært yfirvald þess eindregið á leit í tilteknu máli 
og með samþykki hins skráða, er heimilt að eyða persónu-
upplýsingum áður en viðeigandi varðveislutími rennur út.

6.  Framkvæmdastjórnin skal tryggja með tæknilegum að-
ferð um að aðgangur að persónuupplýsingum sé hindraður, 
þeim eytt og þær sóttar í samræmi við 3. mgr.

7.  Koma skal á tæknilegum úrræðum til að hvetja aðila að 
IM-upplýsingakerfinu til að loka formlega samvinnuferli á sviði 
stjórnsýslu eins skjótt og unnt er eftir að upplýsingaskiptum 
lýkur og gera aðilum að IM-upplýsingakerfinu kleift að fá 
ábyrga samræmingaraðila IM-upplýsingakerfisins til að taka 
þátt í hvers konar ferli sem hefur verið óvirkt án rökstuðnings 
lengur en í tvo mánuði. 

15. gr.

Varðveisla persónuupplýsinga um notendur IM-
upplýsingakerfisins

1.  Þrátt fyrir 14. gr. skulu ákvæði 2. og 3. mgr. þessarar 
greinar gilda um varðveislu persónuupplýsinga um notendur 
IM-upplýsingakerfisins. Í persónuupplýsingunum skal koma 
fram fullt nafn og allar rafrænar og annars konar sam skipta upp-
lýsingar, sem eru nauðsynlegar að því er varðar þessa reglugerð.

2.  Persónuupplýsingar, sem tengjast notendum IM-upp lýs-
ingakerfisins, skulu geymdar svo lengi sem þeir eru notendur 
kerfisins og er vinnsla þeirra heimil í þeim tilgangi sem sam-
rýmist markmiðum þessarar reglugerðar.

3.  Þegar einstaklingur er ekki lengur notandi IM-upplýs-
inga  kerfisins skal aðgangur að persónuupplýsingum um hann 
hindraður með tæknilegum aðferðum í þrjú ár. Vinnsla persónu-
upplýsinga, önnur en geymsla þeirra, skal aðeins fara fram til 
sönnunar á upplýsingaskiptum í gegnum IM-upplýsingakerfið 
og skal þeim eytt í lok þriggja ára tímabilsins.

16. gr.

Vinnsla sérstakra gagnaflokka

1.  Vinnsla sérstakra gagnaflokka, sem um getur í 1. mgr. 
8. gr. tilskipunar 95/46/EB og 1. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 45/2001 í IM-upplýsingakerfinu, skal aðeins heimiluð á 
grundvelli sérstakrar ástæðu, sem tilgreind er í 2. og 4. mgr. 
8. gr. þeirrar tilskipunar og 2. mgr. 10. gr. þeirrar reglugerðar 
og með fyrirvara um viðeigandi verndarráðstafanir sem kveðið 
er á um í þeim greinum til að tryggja mannréttindi þeirra 
einstaklinga sem verið er að vinna gögn um.

2.  Heimilt er að nota IM-upplýsingakerfið fyrir vinnslu 
gagna, sem tengjast afbrotum, sakfellingum í refsimálum eða 
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öryggisráðstöfunum, sem um getur í 5. mgr. 8. gr. tilskipunar 
95/46/EB og 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001, með 
fyrirvara um verndarráðstafanir sem kveðið er á um í þeim 
greinum, þar á meðal upplýsingar um aðgerðir vegna aga-
brota, stjórnsýsluaðgerðir eða refsiviðurlög eða aðrar upp lýs-
ingar sem eru nauðsynlegar til að staðfesta góðan orðstír ein-
staklings eða lögaðila, sé kveðið á um vinnslu slíkra gagna í 
gerð Sambandsins sem vinnslan byggist á eða með ótvíræðu 
samþykki skráðs aðila, með fyrirvara um sérstakar verndar-
ráðstafanir sem um getur í 5. mgr. 8. gr. tilskipunar 95/46/EB.

17. gr.

Öryggi

1. Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að IM-upplýsinga-
kerfið fullnægi reglum um gagnaöryggi, sem fram kvæmda-
stjórn in hefur samþykkt skv. 22. gr. reglugerðar (EB)
nr. 45/2001.

2. Framkvæmdastjórnin skal gera nauðsynlegar ráðstafanir
til að tryggja öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með í IM-
upplýsingakerfinu, þar á meðal viðeigandi eftirlit með aðgangi
að gögnum og öryggisáætlun, sem skal uppfærð reglulega.

3. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að ef um váatvik er að
ræða sé hægt að sannreyna hvaða persónuupplýsingar hefur
verið unnið með í IM-upplýsingakerfinu, hvenær, af hverjum
og í hvaða tilgangi.

4. Aðilar að IM-upplýsingakerfinu skulu gera allar ráðstaf-
anir er varða málsmeðferð og skipulag sem nauðsynlegar eru til
að tryggja öryggi persónuupplýsinga sem þeir vinna með í IM-
upp lýsingakerfinu í samræmi við 17. gr. tilskipunar 95/46/EB.

IV. KAFLI

RÉTTINDI SKRÁÐRA AÐILA OG EFTIRLIT

18. gr.

Upplýsingar til skráðra aðila og gagnsæi

1. Aðilar að IM-upplýsingakerfinu skulu tryggja að skráðum
aðilum sé tilkynnt um vinnslu persónuupplýsinga um þá í IM-
upplýsingakerfinu eins skjótt og unnt er og að þeir hafi aðgang
að upplýsingum um rétt sinn og hvernig þeir geti nýtt hann, þar
á meðal um heiti ábyrgðaraðila og samskiptaupplýsingar um
hann og fulltrúa ábyrgðaraðilans, ef einhver er, í samræmi við
10. eða 11. gr. tilskipunar 95/46/EB og landslöggjöf sem er í
samræmi við þá tilskipun.

2. Framkvæmdastjórnin skal gera eftirfarandi aðgengilegt
öllum þannig að auðvelt sé að nálgast það:

a) upplýsingar varðandi IM-upplýsingakerfið í samræmi við
11. og 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001, með skýrum og 
skiljanlegum hætti,

b) upplýsingar um þá þætti samvinnuferlis á sviði stjórnsýslu
í IM-upplýsingakerfinu, sem varða gagnavernd, eins og um
getur í 11. gr. þessarar reglugerðar,

c) upplýsingar um takmarkanir eða undantekningar á rétti
skráðra aðila eins og um getur í 20. gr. þessarar reglugerðar,

d) tegund samvinnuferlis á sviði stjórnsýslu, nauðsynlega
virkni IM-upplýsingakerfisins og gagnaflokka sem heimilt
er að vinna með í IM-upplýsingakerfinu,

e) ítarlega skrá yfir allar framkvæmdargerðir eða framseldar
gerðir varðandi IM-upplýsingakerfið, sem eru samþykktar
samkvæmt þessari reglugerð eða annarri gerð Sambandsins, 
ásamt samsteyptri útgáfu viðaukans við þessa reglugerð
og síðari breytingum á honum með öðrum gerðum Sam-
bandsins.

19. gr.

Réttur til aðgangs, leiðréttingar og eyðingar

1. Aðilar að IM-upplýsingakerfinu skulu tryggja að
skráðir aðilar geti á virkan hátt neytt réttar síns til aðgangs
að gögnum um þá í IM-upplýsingakerfinu og réttar til að
gögn sem eru ónákvæm eða ófullnægjandi séu leiðrétt og að
gögnum, sem unnin eru á ólögmætan hátt, sé eytt í samræmi
við landslög. Leiðrétta skal gögn eða eyða þeim eins skjótt og
unnt er og eigi síðar en 30 dögum eftir að ábyrgur aðili að IM-
upplýsingakerfinu hefur móttekið beiðni frá skráðum aðila.

2. Ef skráður aðili vefengir áreiðanleika eða lögmæti gagna,
sem aðgangur er hindraður að skv. 1. mgr. 14. gr., skal það
skráð ásamt nákvæmum, leiðréttum upplýsingum.

20. gr.

Undanþágur og takmarkanir

Ef kveðið er á um takmarkanir eða undantekningar á rétti 
skráðra aðila, sem settur er fram í þessum kafla, í landslögum 
aðildarríkja, í samræmi við 13. gr. tilskipunar 95/46/EB, skulu 
þau tilkynna framkvæmdastjórninni þar um.

21. gr.

Eftirlit

1. Landsbundið eftirlitsyfirvald eða yfirvöld, sem tilnefnd
eru í hverju aðildarríki og hafa þær heimildir, sem um getur
í 28. gr. tilskipunar 95/46/EB („landsbundið eftirlitsyfirvald“),
skulu hafa óháð eftirlit með því hvort vinnsla aðila að IM-
upplýsingakerfinu í aðildarríki þeirra á persónuupplýsingunum
sé með lögmætum hætti og skulu einkum sjá til þess að réttur
skráðra aðila samkvæmt þessum kafla sé verndaður í samræmi
við reglugerð þessa.

2. Evrópska persónuverndarstofnunin skal fylgjast með
vinnslu persónuupplýsinga af hálfu framkvæmdastjórnarinnar
sem aðila að IM-upplýsingakerfinu og tryggja að hún fari fram
í samræmi við reglugerð þessa. Þær skyldur og heimildir, sem
um getur í 46. og 47. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001, gilda til
samræmis við það.

3. Landsbundnar eftirlitsstofnanir og Evrópska persónu-
verndarstofnunin skulu, hvor á sínu valdsviði, tryggja samræmt 
eftirlit með IM-upplýsingakerfinu og notkun aðila að IM-upp-
lýs ingakerfinu á því.

4. Evrópska persónuverndarstofnunin getur boðið lands-
bundnum eftirlitsstofnunum til fundar, ef nauðsyn krefur, í þeim 
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tilgangi að tryggja samræmt eftirlit með IM-upplýsingakerfinu 
og notkun aðila að IM-upplýsingakerfinu á því eins og um getur 
í 3. mgr. Evrópska persónuverndarstofnunin skal standa straum 
af kostnaði við þessa fundi. Frekari starfsaðferðir í þessum 
tilgangi, þar á meðal starfsreglur, má þróa sameiginlega eftir 
því sem þörf krefur. Senda skal Evrópuþinginu, ráðinu og 
framkvæmdastjórninni sameiginlega skýrslu um starfsemina 
a.m.k. þriðja hvert ár.

V. KAFLI

LANDFRÆÐILEGT GILDISSVIÐ IM-
UPPLÝSINGAKERFISINS

22. gr.

Landsbundin notkun IM-upplýsingakerfisins

1.  Aðildarríki er aðeins heimilt að nota IM-upplýsingakerfið 
fyrir samvinnu á sviði stjórnsýslu milli lögbærra yfirvalda 
á yfirráðasvæði sínu, í samræmi við landslög, ef eftirfarandi 
skilyrðum er fullnægt:

a)  að ekki sé þörf á umtalsverðum breytingum á yfirstandandi 
samvinnuferli á sviði stjórnsýslu, 

b)  að tilkynning um fyrirhugaða notkun IM-upplýsingakerfisins 
hafi verið send landsbundnu eftirlitsyfirvaldi ef þess er 
krafist samkvæmt landslögum og

c)  að það hafi ekki neikvæð áhrif á skilvirka starfsemi IM-
upplýsingakerfisins fyrir notendur kerfisins.

2.  Ef aðildarríki hyggst nota IM-upplýsingakerfið kerfis-
bundið í innlendum tilgangi skal það tilkynna fram kvæmda-
stjórninni um fyrirætlun sína og fá samþykki hennar áður. 
Framkvæmdastjórnin skal kanna hvort skilyrðin, sem mælt er 
fyrir um í 1. mgr., eru uppfyllt. Ef nauðsyn krefur og í samræmi 
við þessa reglugerð skulu aðildarríkið og framkvæmdastjórnin 
gera með sér samning þar sem m.a. er tilgreint tæknilegt, 
fjárhagslegt og skipulagslegt fyrirkomulag í tengslum við 
landsbundna notkun, þar á meðal ábyrgðarsvið aðila að IM-
upplýsingakerfinu.

23. gr.

Upplýsingaskipti við þriðju lönd

1.  Skipti á upplýsingum í IM-upplýsingakerfinu, þ.m.t. 
persónuupplýsingum, samkvæmt þessari reglugerð milli aðila 
að IM-upplýsingakerfinu í Sambandinu og mótaðila þeirra 
í þriðja landi eru aðeins heimil ef eftirfarandi skilyrðum er 
fullnægt:

a)  að vinnsla upplýsinga fari fram samkvæmt ákvæði gerðar 
Sambandsins sem tilgreind er í viðaukanum og sambærilegu 
ákvæði í löggjöf þriðja landsins,

b)  að skipst sé á upplýsingunum eða þær gerðar aðgengilegar 
í samræmi við alþjóðasamning sem kveður á um:

i.  að þriðja landið beiti ákvæði gerðar Sambandsins, sem 
tilgreind er í viðaukanum, 

ii.  að IM-upplýsingakerfið sé notað og

iii.  meginreglur og fyrirkomulag þessara skipta og

c)  að hlutaðeigandi þriðja land tryggi fullnægjandi vernd 
persónuupplýsinga í samræmi við 2. mgr. 25. gr. tilskipunar 
95/46/EB, þ.m.t. fullnægjandi tryggingar fyrir því að gögn 
sem unnið er með í IM-upplýsingakerfinu séu aðeins notuð 
í þeim tilgangi sem réttlætti að skipst var á þeim upphaflega 
og að framkvæmdastjórnin hafi samþykkt ákvörðun í 
samræmi við 6. mgr. 25. gr. tilskipunar 95/46/EB. 

2.  Ef framkvæmdastjórnin er aðili að IM-upplýsingakerfinu 
gildir 1. og 7. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 45/2001 um öll 
skipti við mótaðila hennar í þriðja landi á persónuupplýsingum, 
sem unnar eru í IM-upplýsingakerfinu.

3.  Framkvæmdastjórnin skal birta skrá í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins yfir þriðju lönd, sem hafa heimild til 
upplýsingaskipta, þ.m.t. um persónuupplýsingar, í samræmi 
við 1. mgr. og uppfæra hana reglulega.

VI. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

24. gr.

Nefndarmeðferð

1.  Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar. Þessi 
nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

2.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

3.  Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. 
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

25. gr.

Eftirlit og skýrslugjöf

1.  Framkvæmdastjórnin skal árlega leggja skýrslu fyrir 
Evrópuþingið og ráðið um framkvæmd IM-upplýsingakerfisins.

2.  Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 5. desember 
2017 og þar á eftir á fimm ára fresti, leggja skýrslu fyrir 
Evrópsku persónuverndarstofnunina um þætti sem tengjast 
vernd persónuupplýsinga í IM-upplýsingakerfinu, þ.m.t. um 
gagnaöryggi.

3.  Vegna skýrslugerðarinnar sem um getur í 1. og 2. mgr. 
skulu aðildarríkin láta framkvæmdastjórninni í té hvers konar 
upplýsingar sem skipta máli fyrir beitingu þessarar reglugerðar, 
þar á meðal um hvernig kröfum um gagnavernd, sem mælt er 
fyrir um í þessari reglugerð, er beitt í reynd.

26. gr.

Kostnaður

1.  Kostnaður við þróun, kynningu, starfrækslu og við hald 
IM-upplýsingakerfisins skal greiddur af fjárlögum Evrópu sam-
bandsins, með fyrirvara um fyrirkomulag skv. 2. mgr. 22. gr.

2.  Sé ekki mælt fyrir um annað í gerð Sambandsins skal 
hvert aðildarríki bera kostnað af starfsemi IM-upplýsinga-
kerfisins innan einstakra aðildarríkja, þ.m.t. vegna nauðsynlegs 
mannauðs til þjálfunar, kynningar og tæknilegrar aðstoðar 
(þjónustuver), ásamt stjórnun IM-upplýsingakerfisins á lands-
vísu.
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27. gr.

Niðurfelling

Ákvörðun 2008/49/EB er felld úr gildi.

28. gr.

Skilvirk beiting 

Aðildarríki skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að aðilar að IM-upplýsingakerfinu beiti þessari reglu-
gerð á skilvirkan hátt.

29. gr.

Undantekningar

1. Þrátt fyrir 4. gr. þessarar reglugerðar getur tilraunaverkefni 
IM-upplýsingakerfisins, sem var hleypt af stokkunum 16.
maí 2011 til að prófa hentugleika IM-upplýsingakerfisins til
framkvæmdar á 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra starfsmanna
í tengslum við veitingu þjónustu (12), haldið áfram á grundvelli
ráðstafana sem gerðar voru fyrir gildistöku þessarar reglugerðar.

2. Þrátt fyrir 3. mgr. 8. gr. og a- og b-lið fyrstu máls greinar
12. gr. þessarar reglugerðar getur þátttaka framkvæmda-
stjórnarinnar í samvinnuferli á sviði stjórnsýslu og fyrirliggjandi 
aðstöðu fyrir utanaðkomandi aðila, til framkvæmdar á ákvæðum 
SOLVIT-tilmælanna um samvinnu á sviði stjórnsýslu í gegnum 
IM-upplýsingakerfið, haldið áfram á grundvelli ráðstafana sem
gerðar voru fyrir gildistöku þessarar reglugerðar.  Tímabilið,
sem um getur í 1. mgr. 14. gr. þessarar reglugerðar, skal vera
18 mánuðir fyrir persónuupplýsingar sem unnið er með í IM-
upplýsingakerfinu að því er varðar SOLVIT-tilmælin.

(12) Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 1.

3. Þrátt fyrir 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar getur fram-
kvæmdastjórnin hleypt tilraunaverkefni af stokkunum til
að meta hvort IM-upplýsingakerfið sé skilvirkt, kostnaðar-
hagkvæmt og notendavænt tæki til framkvæmdar á 4., 5. og
6. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/31/
EB frá 8. júní 2000 um tiltekna lagalega þætti þjónustu, einkum
rafrænna viðskipta, í tengslum við upplýsingasamfélagið á
innri markaðnum („tilskipun um rafræn viðskipti“) (13).

Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en tveimur árum eftir 
að þessu tilraunaverkefni var hleypt af stokkunum, leggja 
fyrir Evrópuþingið og ráðið matið, sem um getur í 2. mgr. 
4. gr. þessarar reglugerðar, sem skal einnig ná til samskipta
milli samvinnu á sviði stjórnsýslu innan ramma kerfisins fyrir
samvinnu um neytendavernd, sem var komið á fót í samræmi
við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2006/2004 frá 
27. október 2004 um samvinnu milli innlendra yfirvalda sem
bera ábyrgð á framkvæmd laga um neytendavernd („reglugerð
um samvinnu um neytendavernd“) (14), og innan ramma IM-
upplýsingakerfisins.

4. Þrátt fyrir 1. mgr. 14. gr. þessarar reglugerðar skulu
tímabil sem eru allt að 18 mánuðir, sem eru ákveðin á grundvelli 
36. gr. tilskipunar 2006/123/EB með tilliti til samvinnu á sviði
stjórnsýslu skv. VI. kafla hennar, gilda áfram á því sviði.

30. gr.

Gildistaka

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

(13) Stjtíð. EB L 178, 17.7.2000, bls. 1.
(14) Stjtíð. ESB L 364, 9.12.2004, bls. 1.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 25. október 2012.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

forseti. forseti.

M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS

______
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VIÐAUKI

ÁKVÆÐI UM SAMVINNU Á SVIÐI STJÓRNSÝSLU Í GERÐUM SAMBANDSINS, SEM ERU 
FRAMKVÆMD MEÐ NOTKUN IM-UPPLÝSINGAKERFISINS, EINS OG KVEÐIÐ ER Á UM Í 3. GR.

1. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember um þjónustu á innri markaðnum (1): Ákvæði
5. mgr. 39. gr. og 7. mgr. 15. gr., nema tilkynning sem kveðið er á um í síðarnefndu greininni sé send í samræmi
við tilskipun 98/34/EB.

2. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/36/EB frá 7.september 2005 um viðurkenningu á starfsmenntun og
hæfi (2): Ákvæði 8. gr., 50. gr. (1., 2. og 3. mgr.) og 56. gr.

3. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011 um réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðis
þjónustu yfir landamæri (3): Ákvæði 4. mgr. 10. gr.

4. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1214/2011 frá 16. nóvember 2011 um flutninga á vegum í atvinnu
skyni á reiðufé í evrum yfir landamæri milli aðildarríkja á evrusvæðinu (4): Ákvæði 2. mgr. 11. gr.

5. Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 7. desember 2001 um meginreglur fyrir notkun á SOLVIT — neti til
úrlausnar vandamála á innri markaði (5): Ákvæði I. og II. kafli.

____________

(1) Stjtíð. ESB L 376, 27.12.2006, bls. 36.
(2) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.
(3) Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 45.
(4) Stjtíð. ESB L 316, 29.11.2011, bls. 1
(5) Stjtíð. EB L 331, 15.12.2001, bls. 79.




