
Informationssystemet 
for det indre marked  

(IMI)

Bedre kommunikation mellem myndigheder
Bedre service for borgere og virksomheder

Hvilke områder er omfattet af IMI?

Erhvervsmæssige
 kvalifikationer 

2005/36/EC

Tjenesteydelser 
2006/123/EC

Udstationering af
 arbejdstagere 

96/71/EC

Pengetransport 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EU

Patientrettigheder 
2011/24/EU

Lokomotivførerlicenser 
2014/89/EU

E-handel 
2000/31/EC

Vil du vide mere? 

Besøg vores website:

ec.europa.eu/imi-net

En præsentation for offentlige myndigheder 

Er du ansvarlig for et område, som er omfattet af IMI? Forhør 
dig om registrering hos din nationale IMI-koordinator (NIMIC). 

Du finder kontaktoplysningerne på IMI-websitet.

IMI har fået støtte fra Kommissionens program om 
interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige 

myndigheder (ISA). 
ec.europa.eu/isa

Offentlige udbud 
2014/24/EU og 2014/25/EU



Hvad er IMI?

• IMI er et flersproget it-værkstøj på nettet.

Det letter udvekslingen af oplysninger mellem offentlige 
myndigheder i Europa, som er involveret i den praktiske 
gennemførelse af EU-lovgivningen.

• Med IMI kan myndighederne:

 ✓ inde modparter i andre EU-lande
 ✓ stille hinanden spørgsmål
 ✓ overvinde sprogbarrierer gennem allerede oversatte  
spørgsmål og svar og formularer

 ✓ underrette hinanden om udviklinger
 ✓ gemme og dele oplysninger. 

• IMI forbinder omkring 13 000 brugere i over 7 000 
offentlige myndigheder.

Hvordan virker det i praksis?

Hvad er fordelene ved IMI?

• IMI er tilgængeligt via internettet, og der kræves ingen 
speciel software.

• Det er sikkert og databeskyttelsesvenligt:

 ✓ kun registrerede offentlige myndigheder har adgang
 ✓ myndigheder har kun adgang til oplysninger, der 
direkte vedrører dem

 ✓ der er bedre databeskyttelse end med andre 
kommunikationskanaler såsom e-mail eller telefon

 ✓ der anvendes automatisk yderligere foranstaltninger til 
beskyttelse af personoplysninger.

• De nationale IMI-koordinatorer tilbyder undervisning og 
support.

• IMI mindsker de omkostninger, som borgerne har på 
grund af administrative forsinkelser.

• Myndigheder kan følge deres forespørgsler i IMI, og der 
sendes automatisk påmindelser.

• Det er fleksibelt og passer til forskellige nationale 
administrative strukturer (f.eks. centraliseret, 
decentraliseret). 

Forespørgsler

En myndighed i ét land kan sende 
et spørgsmål eller en anmodning 
om oplysninger til en modpart i et 
andet land, f.eks. om en erhvervsu-
døvers kvalifikationer eller erfaring.

Meddelelser og advarsler

Myndigheder kan informere hinan-
den om nye tiltag, restriktioner, 
risici eller begivenheder (f.eks. nye 
typer eksamensbeviser for arkitek-
ter).

Datalagre eller fortegnelser

Myndighederne kan opbevare og 
se strukturerede oplysninger som 
f.eks. databasen over tilladelser 
til transport af kontanter eller 
registerfortegnelsen, som er til-
gængelig for alle IMI-myndigheder.

En myndighed i Storbritannien har brug for yderligere oplysninger 
om en ungarsk arkitekts kvalifikationer. Myndigheden vælger de 
relevante spørgsmål på engelsk. Den ungarske myndighed mod-
tager forespørgslen med spørgsmålene og svarmulighederne på 
ungarsk, men den britiske myndighed vil se deres svar på engelsk.

Myndigheder i euroområdet kan se, om en virksomhed, der 
transporterer eurokontanter over landegrænser, har den nød-
vendige tilladelse.

Medlemslandene informerer Kommissionen og andre med-
lemslande om nye krav til udbydere af tjenesteydelser.


