
Informationssystemet 
för den inre marknaden   

(IMI)

Bättre kommunikation mellan EU:s myndigheter
Bättre service för människor och företag

Vilka områden omfattas av IMI?

Yrkeskvalifikationer 
2005/36/EG

Tjänster 
2006/123/EG

Utstationering av 
arbetstagare 

96/71/EG

Transport av kontanter 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EU

Patienträttigheter 
2011/24/EU

Lokförarbevis 
2014/89/EU

E-handel 
2000/31/EG

Vill du veta mer?

Gå in på vår webbplats:

ec.europa.eu/imi-net

En introduktion för myndigheter

Har du ansvar för ett av de områden som omfattas av IMI? 
Be din nationella IMI-samordnare (Nimic) att registrera dig. 

Kontaktuppgifterna hittar du på IMI:s webbplats.

IMI får stöd från ISA, EU-kommissionens program för 
interoperabilitetslösningar för europeiska 

offentliga förvaltningar: 
ec.europa.eu/isa

Offentlig upphandling 
2014/24/EU och 2014/25/EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113483895&uri=CELEX:32011R1214
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112683605&uri=CELEX:32013H0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112630675&uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113783851&uri=CELEX:32014D0089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113722459&uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/
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


Vad är IMI?

• IMI är ett flerspråkigt webbverktyg.

IMI underlättar informationsutbytet mellan alla de 
myndigheter i Europa som genomför EU:s lagstiftning i 
praktiken.

• Med hjälp av IMI kan du

 ✓ hitta rätt myndighet i ett annat EU-land

 ✓ ställa frågor till andra myndigheter

 ✓ slippa språkproblem genom att använda färdigöversatta 
frågor, svar och formulär

 ✓ anmäla aktuella händelser

 ✓ lagra och utbyta information.

• IMI har runt 13 000 användare vid över 7 000 myndigheter.

Hur fungerar det i praktiken?

Vad är fördelen med IMI?

• Du kopplar upp dig till IMI via nätet och behöver ingen 
särskild programvara.

• IMI är säkert och skyddar personuppgifter eftersom

 ✓ bara registrerade myndigheter har tillgång

 ✓ myndigheterna bara har tillgång till de uppgifter som 
angår dem

 ✓ dataskyddet är bättre än hos andra 
kommunikationskanaler som mejl och telefon

 ✓ ytterligare dataskyddsåtgärder tillämpas automatiskt.

• De nationella IMI-samordnarna erbjuder utbildning och 
support.

• IMI påskyndar de administrativa förfarandena och sparar 
på så sätt pengar.

• Du kan följa dina förfrågningar i IMI – påminnelser 
skickas automatiskt.

• IMI är flexibelt och kan anpassas till olika nationella 
förvaltningskulturer (t.ex. centraliserad eller 
decentraliserad).

Förfrågningar

Med hjälp av IMI kan du skicka 
en förfrågan till en myndighet 
i ett annat land, t.ex. om en 
persons kvalifikationer eller 
yrkeserfarenhet.

Anmälningar och varningar

Med hjälp av IMI kan du informera 
andra myndigheter om nya 
åtgärder, restriktioner, risker och 
händelser (t.ex. nya examensbevis 
för arkitekter).

Arkiv och register

IMI ger tillgång till olika databaser, 
t.ex. tillståndsarkivet för transport 
av kontanter och en katalog över 
de register som alla IMI-användare 
har tillgång till.

En brittisk myndighet behöver veta vilka yrkeskvalifikationer en 
ungersk arkitekt har. Myndigheten väljer de relevanta frågorna 
på engelska. Den ungerska myndigheten ser frågorna och de 
olika svarsalternativen på ungerska, medan myndigheten i 
Storbritannien kan läsa svaren på engelska.

Euroområdets myndigheter kan kontrollera om ett företag som 
transporterar kontanter i euro över gränserna har de tillstånd 
som krävs.

EU-länderna är skyldiga att till kommissionen och andra 
medlemsländer anmäla alla nya krav på tjänsteleverantörer.


