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INLEDNING 

Enligt tjänstedirektivet måste medlemsländerna informera de andra medlemsländerna och 
kommissionen om verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och 
säkerhet eller för miljön (”varningsmekanismen”). Informationen ska hjälpa länderna 
att förebygga risker och skydda konsumenterna. 

För att se till att informationen i varningarna sprids snabbt och effektivt ska du använda 
informationssystemet för den inre marknaden (IMI). 

Det här dokumentet är en praktisk vägledning för de myndigheter i medlemsländerna 
som arbetar med varningar i IMI. Det har två delar: 

Del 1: Riktlinjer för användning av varningsmekanismen 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en gemensam syn på kriterierna och villkoren för 
att skicka varningar. Tanken är att de ska hjälpa dig att bara skicka varningar när det 
verkligen behövs och när kriterierna i tjänstedirektivet uppfylls. Här får du också veta när 
du ska använda de andra funktionerna för varningar i IMI-systemet, för att t.ex. avsluta, 
återkalla och korrigera varningar. Du får flera exempel på hur funktionerna kan användas 
i praktiken. 

Del 2: IMI-manual för varningar 

I användarmanualen får du veta mer om hur du ska hantera varningar i IMI rent tekniskt. 
Här beskrivs de olika rollerna för myndigheter och enskilda användare och hur du 
använder alla funktioner i IMI för varje steg i varningsprocessen. Dessutom innehåller 
manualen en beskrivning av vilka inställningar som kan göras för att hantera varningar 
mer effektivt. 

 

Läs mer om tjänstedirektivet: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-
dir/index_en.htm. 

Läs mer om IMI-systemet: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

Har du tekniska problem med varningar i IMI? Kontakta den IMI-samordnare som 
registrerade dig i IMI. För tekniska problem som inte går att lösa lokalt har 
kommissionen har också inrättat en hjälpcentral som du kan kontakta på ec-imi-
alerts@ec.europa.eu. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net
mailto:ec-imi-alerts@ec.europa.eu
mailto:ec-imi-alerts@ec.europa.eu
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1. INLEDNING: VAD ÄR AVSIKTEN MED RIKTLINJERNA? 

Enligt artiklarna 29.3 och 32.1 i tjänstedirektivet ska medlemsstaterna underrätta övriga 
medlemsstater och kommissionen om tjänsteverksamhet som skulle kunna orsaka 
allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön (”varningsmekanism”). 
Denna information bör underlätta för medlemsstaterna att förebygga risker och skydda 
tjänstemottagare. 

Ett snabbt och säkert informationsutbyte inom ramen för varningsmekanismen ska säkras 
genom användning av en specifik funktion inom informationssystemet för den inre 
marknaden (nedan kallat IMI). 

Det är också viktigt med en gemensam förståelse för de kriterier och villkor som gäller 
för varningar, för att minska risken för att onödiga eller ogrundade varningar utfärdas. 
Dessutom krävs enighet om användningen av övriga funktioner inom IMI, t.ex. 
avslutning, återkallelse/annullering och rättelse av varningar samt sändande av ytterligare 
information. 

Dessa riktlinjer utgår från de begrepp som används i tjänstedirektivet och medför ingen 
som helst inskränkning eller utökning av medlemsstaternas skyldigheter. De är 
utformade för att hjälpa medlemsstaterna att ge vägledning åt de nationella myndigheter 
som hanterar varningsmekanismen.  

Riktlinjerna är inte uttömmande, och avsikten är inte att täcka alla tänkbara situationer 
och omständigheter. De nationella myndigheterna bör bedöma varje enskilt fall objektivt 
med hänsyn till de kriterier som anges i tjänstedirektivet, egen erfarenhet och praxis samt 
alla andra relevanta överväganden och metoder. 

Det är viktigt att notera att riktlinjerna inte påverkar tillämpningen av nationella regler 
om vem som ansvarar för att utfärda en varning eller vidta åtgärder.  

Med tanke på de konsekvenser en varning kan få för en tjänsteleverantör måste 
medlemsstaterna se till att föremålet för en varning alltid ges ett lämpligt skydd (före, 
under och efter utfärdandet av varningen). Framför allt är det viktigt att se till att 
varningar bara utfärdas när det verkligen är motiverat. I riktlinjerna behandlas endast de 
faktiska kriterierna för att utfärda, avsluta, återkalla och rätta en varning, och för att 
sända ytterligare information. Tillämpningen av gemenskapsregler eller nationella regler 
om svarandens rättigheter tas inte upp.  
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TABELL 1: CHECKLISTA: BEDÖMNING AV OM EN VARNING SKA UTFÄRDAS 

 

Steg 
1 

Hänger den 
allvarliga 
potentiella faran 
samman med en 
tjänsteverksamhet
/en 
tjänsteleverantörs 
uppträdande? 

 

→           Nej ×    → Ingen varning 

 

Steg 
2 

↓ 

Ja √→ 

Omfattas tjänste- 
verksamheten av 
tjänstedirektivet? 

→ Nej ×     

→ Ingen varning 

Steg 
3 

↓ 

Ja √→ 

↓ 

Ja √→ 

Finns det risk 
för allvarlig 
skada på 
människors 
hälsa eller 
säkerhet eller 
på miljön? 

 

→Nej ×    → Ingen varning 

Steg 
4 

Ja√  

Ja √ 

↓ 

Ja 
√→ 

Finns det ett 
orsaks-samband 
mellan tillhanda-
hållandet av 
tjänsten och den 
potentiella 
allvarliga 
skadan? 

→Nej ×    → Ingen varning 

Steg 
5 

 

Ja√ 

 

Ja√ 

 

Ja 
√→ 

↓ 

Ja 
√→ 

Finns det en 
verklig/ konkret 
risk för att den 
allvarliga skadan 
ska inträffa? 

→ Nej ×     

 

→ Ingen varning 

Steg 
6 

 

Ja√ 

 

Ja√ 

 

Ja√ 

 

Ja√ 

↓ 

Ja √→ 

Finns det risk för 
att skadan ska 
inträffa i andra 
medlems-stater? 

→ Nej ×     

→ Ingen 
varning 

Har alla steg 
fullgjorts?... Ja √→ UTFÄRDA VARNING 

 



9 

TABELL 2: AVVÄGNING: SKADANS ALLVAR – SANNOLIKHET FÖR ATT SKADA SKA 
INTRÄFFA 

 

 (Lägre sannolikhet←) Sannolikhet (→ Högre sannolikhet) 

 

 

Fall 4: Mindre allvarlig potentiell 
skada och relativt liten sannolikhet för 
att den ska inträffa 

 

Utfärda normalt sett ingen 
varning 

 

  

 

Fall 3: Mindre allvarlig potentiell 
skada och relativt stor/mycket stor 
sannolikhet för att den ska inträffa 

 

 

Utfärda varning i vissa fall 

(A
llv

ar
lig

ar
e 

po
te

nt
ie

ll 
sk

ad
a)
←

A
llv

ar
lig

 p
ot

en
tie

ll 
sk

ad
a 
→

(M
in

dr
e 

al
lv

ar
lig

 p
ot

en
tie

ll 
sk

ad
a)

 

 

 

Fall 2: (Mycket) allvarlig potentiell 
skada och relativt liten sannolikhet för 
att den ska inträffa 

 

Utfärda normalt sett varning 

 

 

Fall 1: (Mycket) allvarlig potentiell 
skada och relativt stor/mycket stor 
sannolikhet för att den ska inträffa 

 

Utfärda varning 

 

 

Observera: Syftet med denna tabell är att åskådliggöra den tänkbara avvägningen mellan 
den potentiella skadans allvar och sannolikheten för att den ska inträffa. Ingen hänsyn tas 
till övriga kriterier för att utfärda varningar enligt dessa riktlinjer, som också måste 
uppfyllas innan en varning kan utfärdas. 
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TABELL 3: STEGVIS BEDÖMNING AV NÄR EN VARNING SKA UTFÄRDAS 

 

Steg 1: Hänger den allvarliga potentiella faran samman med en tjänsteverksamhet/en 
tjänsteleverantörs uppträdande?  

 
 Ja, den allvarliga potentiella faran hänger samman med en tjänsteverksamhet/en 

tjänsteleverantörs uppträdande? 

 gå till steg två 

 Nej 

 utfärda inte varningen 

 

Steg 2: Omfattas tjänsteverksamheten av tjänstedirektivet? 

 
Om du är osäker, klicka här för mer information: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_sv.pdf 
 

 Ja 

 gå till steg tre 

 Nej 

 utfärda inte varningen 

 

Steg 3: Finns det risk för allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön?  

Vid bedömningen av detta, ta hänsyn till den potentiella skadans allvar och 
omfattning. Om det handlar om en särskilt allvarlig eller mycket omfattande potentiell 
skada kan en varning behöva utfärdas även om sannolikheten för att skadan ska 
inträffa är liten.  

 
 Ja – uppträdandet, agerandet eller omständigheter som har samband med 

tjänsteverksamheten kan orsaka allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på 

miljön 

 gå till steg fyra 

 Nej, risken för allvarlig skada är inte tillräckligt stor 

 utfärda inte varningen 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_sv.pdf
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Steg 4: Finns det ett orsakssamband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den potentiella 
allvarliga skadan?  

 
 Ja, det finns ett orsakssamband. Den potentiella skadan skulle främst orsakas av 

uppträdandet, agerandet eller omständigheterna.  

 gå till steg fem 

 Nej – inget direkt orsakssamband skulle kunna fastställas mellan uppträdandet, agerandet 

eller omständigheterna och den potentiella allvarliga skadan 

 utfärda inte varningen 

 

Steg 5: Finns det en verklig/konkret risk för allvarlig skada? Vid bedömningen av detta, ta 
särskilt hänsyn till följande faktorer: 

 
- Kvarstår risken för allvarlig skada, eller kommer den sannolikt att uppstå på nytt inom 

den närmaste framtiden? (om inte, utfärda inte varningen) 
- Har något gjorts för att undanröja eller minska risken? (om denna åtgärd har 

undanröjt risken/om den risk som kvarstår är obetydlig, utfärda inte varningen) 
- Vem är den genomsnittliga tjänstemottagaren? (om mottagaren är det slags person 

som har svårare att identifiera risken eller vidta försiktighetsåtgärder är risken för 
skada i allmänhet högre) 

 
 Ja, det finns en faktisk risk för allvarlig skada.  

 gå till steg sex 

 Nej, risken kvarstår inte/kommer sannolikt inte att uppstå på nytt inom den närmaste 

framtiden  

 utfärda inte varningen 

 

Steg 6: Finns det risk för att skadan ska inträffa i andra medlemsstater?  

Vid bedömningen av detta, ta särskilt hänsyn till följande faktorer: 
 

- Tillhandahåller leverantören tjänster i andra medlemsstater? 
- Är leverantören etablerad i en gränsregion? 
- Handlar det om tjänster av en typ som sannolikt tillhandahålls över gränserna? 

   
 Ja, det finns en gränsöverskridande effekt.  

 utfärda varningen 

 Nej, det finns ingen gränsöverskridande effekt.  

 utfärda inte varningen 
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2. ÖVERSIKT ÖVER KRITERIERNA FÖR ATT UTFÄRDA EN VARNING 

Kraven för att utfärda en varning och kriterierna i det sammanhanget anges i artiklarna 
29.3 och 32.1 i tjänstedirektivet. I artikel 29.3 behandlas fall där 
etableringsmedlemsstaten får kännedom om uppträdande eller agerande som kunna 
orsaka allvarlig skada, medan artikel 32.1 innehåller bestämmelser om en liknande 
informationsskyldighet för andra medlemsstater än etableringsmedlemsstaten. De två 
artiklarna gäller olika situationer, men syftet är detsamma och de utgår från ungefär 
samma principer och kriterier. Kriterierna för att utfärda varningar är alltså följande:  

a) Uppträdandet, agerandet eller omständigheterna har samband med en 
tjänsteverksamhet. 

b) Det finns risk för allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på 
miljön. 

c) Det finns ett orsakssamband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den 
potentiella allvarliga skadan. 

d) Det finns en faktisk risk. 

e) Risken har gränsöverskridande effekt. 

För att en varning ska utfärdas måste alla dessa kriterier vara uppfyllda i just den 
situation som råder.  

3. KRITERIERNA I DETALJ 

3.1. Uppträdande, agerande eller omständigheter som har samband med 
en tjänsteverksamhet 

3.1.1. Situationer som omfattas 

En varning bör endast utfärdas när det har slagits fast att allvarlig skada skulle kunna 
orsakas av en tjänsteverksamhet som omfattas av tjänstedirektivet1. 
Varningsmekanismen omfattar exempelvis inte situationer där risken för skada orsakas 
av transporttjänster, hälso- och sjukvårdstjänster eller privata säkerhetstjänster, eftersom 
dessa är undantagna från tjänstedirektivets tillämpningsområde. 

Det faktum att en tjänst tillhandahålls lagligt i en medlemsstat betyder inte att den 
medlemsstaten inte kan utfärda en varning för uppträdande eller agerande som, i 
samband med tillhandahållandet av tjänsten, medför risk för allvarlig skada på 
människors hälsa eller säkerhet eller på miljön. 

Risken för allvarlig skada ska uppstå till följd av tjänsteleverantörens uppträdande eller 
någon annan omständighet som har samband med en tjänsteverksamhet. Ingen varning 
                                                 
1  Artikel 2 i tjänstedirektivet. För närmare klargöranden om tjänstedirektivets tillämpningsområde, se 

avsnitt 2.1 i Handbok om genomförandet av tjänstedirektivet på 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_sv.pdf. 
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ska därför utfärdas för uppträdande eller agerande som kan medföra en risk men som inte 
hänger samband med tillhandahållandet av tjänster.  

Exempel 

Om en tjänsteleverantör som tillhandahåller språkkurser grips för vårdslös körning finns 
det ingen anledning att utfärda en varning till övriga medlemsstater. Det riskfyllda 
uppträdandet har inget samband med tillhandahållandet av tjänsten. 

Följande är exempel på uppträdanden som kan medföra risker2: 

• Aktiva åtgärder av tjänsteleverantören, t.ex. riskfyllt uppträdande eller 
tillhandahållande av missvisande information (t.ex. oansvarig hantering av avfall 
som kan skada miljön eller tillhandahållande av felaktiga kostråd som kan skada 
människors hälsa).  

• Avsaknad av åtgärder eller tillsyn från tjänsteleverantörens sida, t.ex. 
underlåtelse att vidta nödvändiga förebyggande åtgärder eller avsaknad av 
nödvändiga anvisningar till tjänstemottagarna (t.ex. om den längsta tid som får 
tillbringas i ett solarium). 

• Felaktig användning av säker utrustning eller användning av farlig 
utrustning vid tillhandahållandet av tjänsten (t.ex. användning inomhus av en 
ljudanläggning som bara är avsedd för utomhusbruk, eller användning av farliga 
attraktioner på kringresande tivolin).  

3.1.2. Situationer där varningsmekanismen inte kan användas – samband 
mellan tjänstedirektivets varningsmekanism och befintliga 
varningsmekanismer för produkter 

För att denna varningsmekanism ska kunna användas måste risken hänga samman med 
uppträdande, agerande eller omständigheter i samband med en tjänsteverksamhet.  

Varningsmekanismen ska inte användas i fall där risken härrör från 
konsumentprodukter. I de fallen ska snabbvarningssystemen för produkter användas.3 
Härigenom får medlemsstaterna närmare information om risken med produkten så att de 
kan vidta åtgärder för att dra tillbaka den från marknaden.  

I vissa fall kan dock tjänsteleverantörens uppträdande hänga samman med 
användningen av produkter som ett led i tillhandahållandet av en tjänst, och om en 
allvarlig risk föreligger måste varningsmekanismen användas. Det kan t.ex. vara fallet 
om en tjänsteleverantör använder säkra produkter på fel sätt när en tjänst 
tillhandahålls, vilket medför en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för miljön.  

Exempel 

För vissa skönhetsbehandlingar använder tjänsteleverantören X bedövningssalvor i 
högre dos än den rekommenderade. Den felaktiga användningen av dessa salvor medför 

                                                 
2  För att avgöra om en varning ska utfärdas är det inte nödvändigt att fastställa att fel eller försummelser 

begåtts i samband med uppträdandet i fråga. 

3  Dvs. snabbvarningssystemen för konsumtionsvaror utom livsmedel (Rapex), livsmedel och foder 
(RASFF) eller läkemedel samt övervakningssystemet för medicintekniska produkter. 
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en risk för människors hälsa. Eftersom den felaktiga användningen av ett 
bedövningsmedel (inte bedövningsmedlet i sig) innebär att tjänsten inte är säker ska 
tjänstedirektivets varningsmekanism användas. 

Ett annat scenario är när en farlig produkt används vid tillhandahållandet av en tjänst. 
Det kan betyda att en kompletterande varning måste utfärdas genom tjänstedirektivets 
varningsmekanism, även om en varning redan utfärdats genom en varningsmekanism för 
produkter. Det kan vara fallet exempelvis om en tjänsteleverantör fortsätter att använda 
farliga konsumentvaror vid tillhandahållandet av en tjänst, trots att dessa produkter 
dragits tillbaka från marknaden eller återkallats av tillverkare eller distributörer. 

Exempel 

I en varning via Rapex rapporteras en farlig leksak, som därefter dras tillbaka från 
marknaden i alla medlemsstater. Medlemsstat A är medveten om att barnunderhållaren X 
fortsätter använda den farliga leksaken i sin föreställning i flera medlemsstater. Detta 
uppträdande skulle kunna orsaka allvarlig skada på barnens hälsa. Medlemsstat A bör 
utfärda en varning genom tjänstedirektivets varningsmekanism med information om 
riskerna i samband med den underhållningstjänst som tillhandahålls av X. 

3.2. Allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller på miljön 

För att en varning ska utfärdas måste den potentiella skadan på människors hälsa eller 
säkerhet eller på miljön vara allvarlig. Två faktorer av särskild relevans i det här 
sammanhanget är a) skadans potentiella allvar, och b) skadans potentiella omfattning.  

3.2.1. Skadans allvar 

Bedömningen av skadans potentiella allvar bör grundas på en uppskattning av de möjliga 
konsekvenserna av tjänsteleverantörens uppträdande eller av omständigheterna.  

- Allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet innefattar skada 
på deras fysiska eller psykiska integritet, såsom allvarliga 
kroppsskador (t.ex. frakturer, skada på inre organ, skada på syn eller 
hörsel, allvarliga bränn- eller skärskador), kroniska eller andra 
allvarliga sjukdomar, psykiska sjukdomar osv. 

- Allvarlig skada på miljön (natur- eller stadsmiljö) innefattar allvarlig 
förorening i olika former (luft- och vattenförorening, markförorening 
med herbicider, pesticider eller tungmetaller, buller- eller 
ljusförorening), brandskada och förstörelse av ekosystem och 
biologisk mångfald.  

3.2.2. Skadans omfattning 

Antalet människor eller det område som kan komma att påverkas bör tas i beaktande vid 
uppskattning av den potentiella skadans allvar. När omfattningen är särskilt stor kommer 
skadan givetvis att vara allvarligare.  

Exempel 

En tjänsteleverantör som är etablerad i medlemsstat A uppfyller inte 
hygienstandarderna, och tillhandahållandet av cateringtjänster har lett till att ett stort 
antal personer i medlemsstat B drabbats av lindrig matförgiftning. Även om lindrig 
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matförgiftning i princip skulle kunna betraktas som icke allvarlig skada på människors 
hälsa innebär det stora antal människor som potentiellt drabbas att skadan ändå kan 
anses som allvarlig.  

3.3. Orsakssamband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den 
potentiella allvarliga skadan 

Det måste finnas ett direkt orsakssamband mellan uppträdandet eller omständigheterna 
och den potentiella allvarliga skadan.  

Detta är inte fallet när den skaderisk som ger upphov till en varning i mycket hög grad 
har utlösts eller orsakats av force majeure eller en tredje part (inklusive 
tjänstemottagaren). 

Exempel 

Tjänstemottagaren X drabbas av allvarlig skada på grund av att han inte rättat sig efter 
de anvisningar han uttryckligen uppmanats att följa vid användning av dykarutrustning. 
I detta fall beror skadan inte på tjänsteleverantörens utan på tjänstemottagarens 
uppträdande.  

3.4. Faktisk/konkret risk  

Det är viktigt att notera att kännedom om ett farligt uppträdande eller agerande hos en 
tjänsteleverantör i en medlemsstat inte automatiskt bör leda till att medlemsstaten 
utfärdar en varning. Det viktiga är att uppskatta förekomsten av en faktisk risk. En 
faktisk risk föreligger när en farlig situation som har samband med en tjänsteverksamhet 

• fortfarande föreligger när varningen utfärdas, eller 
• det är (tillräckligt) sannolikt att risken uppstår inom (den närmaste) 

framtiden.  

Huruvida det är tillräckligt sannolikt att en farlig situation ska uppstå i framtiden är 
något som måste avgöras med hänsyn till alla fakta/omständigheter, särskilt om sådana 
farliga situationer eller sådan möjlig skada har uppstått tidigare och om det finns tecken 
på att det kan ha skett förändringar i leverantörens uppträdande eller omständigheterna.  

Rent slumpartade olyckor kan varken förutses eller förhindras. Om det inte finns något 
som tyder på att en olycka som inträffat i samband med tillhandahållandet av en tjänst 
skulle kunna upprepas är det inte nödvändigt att utfärda en varning, oavsett hur allvarlig 
skada olyckan ledde till.  

Exempel 

Tjänsteleverantören X erbjuder en innovativ hudbehandling som medför en uppenbar 
risk för människors hälsa. Det finns skäl att tro att X inte kommer att förändra sitt 
uppträdande om inte en sådan förändring framtvingas. Risken för skada kommer att 
kvarstå så länge X fortsätter att tillhandahålla tjänster. En medlemsstat som får 
kännedom om skadan bör varna etableringsmedlemsstaten och alla medlemsstater där X 
kan förväntas tillhandahålla tjänster. 

Vissa tjänster innebär en inneboende risk, t.ex. vissa ”högrisksporter” (t.ex. 
skärmflygning, fallskärmshoppning, bungyjump osv.) eller evenemang som stadsrallyn.  
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När en tjänst som i sig själv är farlig tillhandahålls lagligt i en viss medlemsstat är det 
uppenbart att ingen varning ska utfärdas till andra medlemsstater. Om däremot 
uppträdandet eller agerandet hos en viss tjänsteleverantör innebär en avsevärt ökad risk i 
samband med en sådan tjänst ska en varning utfärdas för att underrätta övriga 
medlemsstater om den fara detta medför (under förutsättning att alla kriterier för att 
utfärda en varning är uppfyllda).  

Exempel 

Om medlemsstat A tillåter tillhandahållande av bungyjumptjänster kan den inte utfärda 
en varning om den konstaterar att tjänsteleverantören X lagligt tillhandahåller sådana 
tjänster på dess territorium. Om det däremot finns tecken som tyder på att X ökar den 
risk som bungyjump i sig självt medför genom att tillhandahålla tjänster som inte 
uppfyller säkerhetskraven bör medlemsstat A utfärda en varning till den medlemsstat där 
X är etablerad. 

Om den potentiella skadan är särskilt allvarlig kan det givetvis vara motiverat att utfärda 
en varning även om sannolikheten för att skadan ska inträffa i framtiden är liten.  

Två faktorer tycks vara särskilt betydelsefulla här: a) effekten av åtgärder som 
tjänsteleverantören eller medlemsstaten vidtar för att undanröja eller begränsa risken, och 
b) den genomsnittliga typen av tjänstemottagare och deras förmåga att uppfatta och 
undvika risken. 

3.4.1. Effekten av åtgärder som tjänsteleverantören eller en medlemsstat 
vidtar för att undanröja eller begränsa risken 

Under vissa förhållanden kan åtgärder som tjänsteleverantören frivilligt vidtar innebära 
att risken undanröjs. På samma sätt kan åtgärder som etableringsmedlemsstaten eller 
andra medlemsstater vidtar i enlighet med EG-lagstiftningen, framför allt 
tjänstedirektivet, innebära att risken begränsas avsevärt eller helt undanröjs. Om ingen 
risk föreligger ska ingen varning utfärdas.  

Etableringsmedlemsstaten kan vanligen vidta åtgärder för att undanröja risken, vilket 
innebär att fler varningar kommer att utfärdas av andra medlemsstater än 
etableringsstaten. 

3.4.2. Typen av mottagare och deras förmåga att uppfatta och undvika 
risken 

Vid bedömningen av sannolikheten för fara är det också viktigt att ta hänsyn till den 
genomsnittliga tjänstemottagarens kännedom om risken och möjligheten att vidta 
försiktighetsåtgärder mot den, så att risken kan reduceras.  

Kännedomen om risken kan vara beroende av typen av tjänsteanvändare. När en tjänst 
tillhandahålls företag emellan kan mottagarna vara mer medvetna och ha bättre förmåga 
att vidta försiktighetsåtgärder än när en tjänst tillhandahålls från ett företag till en enskild 
konsument. När en tjänst är avsedd för äldre, barn eller personer med fysiska eller 
psykiska funktionshinder kan risken för skada till följd av ett uppträdande eller agerande 
också vara högre.  

Exempel 
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En medlemsstat får kännedom om en tjänsteverksamhet med inriktning på barn som 
skulle kunna innebära en allvarlig säkerhetsrisk. Eftersom barn i allmänhet är mindre 
riskmedvetna och därför inte kan vidta försiktighetsåtgärder framstår sannolikheten för 
att skada ska inträffa som högre än när den riskfyllda verksamheten riktar sig till vuxna. 

För andra grupper kan sannolikheten för skada vara högre när tjänsteleverantören inte 
tillhandahåller tillräckliga skyddsåtgärder, varningar eller anvisningar och faran inte är 
uppenbar. 

Exempel 

Tjänsteleverantören A ger kostråd som kan orsaka avsevärd skada på personer som lider 
av vissa näringsobalanser. Mottagarna tycks omedvetna om denna risk. Eftersom det 
handlar om nya kostråd har den breda allmänheten fått mycket begränsad information 
om riskerna. Vid bedömningen av om det är sannolikt att skadan kommer att inträffa i 
framtiden måste medlemsstaterna ha i åtanke att vuxna inte kommer att kunna vidta 
tillräckliga försiktighetsåtgärder mot den. 

3.5. Kravet att risken ska ha gränsöverskridande effekt 

Innan en medlemsstat utfärdar en varning bör man förvissa sig om att det är tillräckligt 
sannolikt att skadan ska inträffa i andra medlemsstater. Det betyder att hänsyn måste 
tas till faktorer som kan tyda på att tjänsteleverantören sannolikt kommer att bedriva 
verksamhet i andra medlemsstater.  

Man kan utgå från att risken för att skada ska inträffa i en annan medlemsstat är större 
om tjänsteleverantören är etablerad i en annan medlemsstat än den där risken uppstår. 
Slutsatser kan också dras med utgångspunkt i typen av tjänst eller tjänsteleverantörens 
etableringsort. Om det är nära till en annan medlemsstat kan det tyda på att verksamhet 
kommer att bedrivas där. När det gäller nätbaserade tjänster är sannolikheten större för 
att det finns en gränsöverskridande effekt.  

När skadan orsakas av defekt utrustning som kan användas i andra medlemsstater är det 
lättare att fastställa riskens gränsöverskridande effekt. 

4. VEM UTFÄRDAR EN VARNING? 

I tjänstedirektivet görs åtskillnad mellan varningar som utfärdas av 
etableringsmedlemsstaten (artikel 29.3) och andra medlemsstater (artikel 32.1). Nedan 
behandlas dessa två situationer var för sig. 

4.1. Varningar som utfärdas av etableringsmedlemsstaten 

I många fall behöver inte etableringsmedlemsstaten utfärda någon varning eftersom den i 
allmänhet, så snart den får kännedom om en allvarlig fara för människors hälsa eller 
säkerhet eller för miljön, vidtar omedelbara åtgärder för att undvika risker. Genom dessa 
åtgärder bör det normalt säkras att risken försvinner (t.ex. när en tjänsteleverantör inte 
längre tillåts bedriva sin verksamhet eller defekt utrustning har reparerats). Om det inte 
finns någon (kvarstående) risk för allvarlig skada på människors hälsa eller säkerhet eller 
på miljön i andra medlemsstater ska ingen varning utfärdas. 
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Det finns dock tillfällen då etableringsmedlemsstaten kan behöva utfärda en varning trots 
att åtgärder vidtagits, t.ex. i följande fall: 

• När etableringsmedlemsstaten inte är säker på att de åtgärder som 
vidtagits mot tjänsteleverantören kan genomdrivas på ett effektivt sätt 
eller är tillräckliga för att förhindra att risken uppstår.  

Exempel 

Medlemsstat A mottar klagomål på en tjänsteleverantör som orsakar en mycket 
allvarlig risk för tjänstemottagares hälsa. Tjänsteleverantören befinner sig för 
närvarande utanför sitt territorium för att tillhandahålla tjänster i andra 
medlemsstater, och det är därför inte möjligt att vidta omedelbara och effektiva 
åtgärder på etableringsorten för att undanröja eller förhindra risken.  

• När etableringsmedlemsstaten är medveten om att tjänsteleverantören 
använder samma utrustning för att tillhandahålla tjänster i andra 
medlemsstater. 

Exempel 

Medlemsstat A är medveten om att tjänsteleverantören X anordnar cykelturer i A 
och i medlemsstat B. I medlemsstat A använder X cyklar som inte underhålls 
ordentligt, vilket utgör en risk för människors säkerhet. Medlemsstat A har 
starka skäl att anta att samma cyklar används i medlemsstat B. 

• Det kan finnas tillfällen när den allvarliga skadan på människors hälsa 
eller säkerhet inte uppstår i omedelbar anslutning till det uppträdande eller 
agerande som orsakar den utan visar sig först i ett senare skede. När det 
uppträdande eller agerande som ger upphov till risken redan har ägt rum i 
andra medlemsstater kan etableringsmedlemsstaten inte längre göra något 
för att undanröja risken. I sådana fall bör en varning utfärdas så att andra 
medlemsstater kan vidta egna åtgärder. 

Exempel 

Tjänsteleverantören X, som är etablerad i medlemsstat A, är i takbranschen. 
Några av hans tak har rasat in, vilket innebär risk för allvarlig skada på 
människorna i lägenheterna. Inspektioner har visat att rasen orsakats av 
försumlighet. Medlemsstat A är medveten om att X har arbetat i andra 
medlemsstater och utfärdar därför en varning till alla medlemsstater för att 
förhindra ytterligare skada.  

Det faktum att inga åtgärder vidtagits av etableringsmedlemsstaten hindrar inte den 
medlemsstaten från att utfärda en varning. Om avsaknaden av åtgärder beror på att det 
saknas bevis för att en risk föreligger eller för de potentiella skadornas allvar bör dock 
inte medlemsstaten i fråga utfärda en varning till andra medlemsstater.  

Exempel 

Medlemsstat A mottar flera klagomål på tjänsteleverantören X, där X anklagas 
för att orsaka en allvarlig risk för människors hälsa. Klagomålen är uppenbart 
ogrundade och inga åtgärder vidtas därför mot X. I detta fall bör inte 
medlemsstat A utfärda en varning till andra medlemsstater.  
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4.2. Varningar som utfärdas av andra medlemsstater än etableringsstaten 

Om en annan medlemsstat än etableringslandet får kännedom om allvarliga skeenden 
eller omständigheter som skulle kunna orsaka allvarlig skada för människors hälsa eller 
säkerhet eller för miljön inom det egna territoriet eller i andra medlemsstater, ska den 
medlemsstaten så snart som möjligt underrätta etableringsmedlemsstaten, övriga berörda 
medlemsstater och kommissionen.  

Varningar av detta slag utfärdas oftast av den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls. 

Till skillnad från åtgärder som vidtas av etableringsmedlemsstaten innebär åtgärder som 
vidtas av det land där tjänsten tillhandahålls ofta att risker undviks endast på det egna 
territoriet. Det betyder att riskerna för andra medlemsstater kan kvarstå. I sådana fall 
måste en varning ändå utfärdas till etableringsmedlemsstaten, den eller de övriga 
medlemsstater som berörs och kommissionen.  

Exempel 

Tjänsteleverantören X, som är etablerad i medlemsstat A, tillhandahåller 
industristädningstjänster i medlemsstat B. Efter klagomål genomför medlemsstat B en 
inspektion och konstaterar att X har gjort sig av med avfall som uppstått under arbetet 
på ett farligt sätt som medför risk för allvarlig skada på miljön. Myndigheterna i 
medlemsstat B har uppgifter som tyder på att X fortfarande tillämpar samma metod. X 
erbjuder sina tjänster även i medlemsstaterna C och D. Som en försiktighetsåtgärd 
utfärdar de en varning till etableringsmedlemsstaten A, medlemsstat C och medlemsstat 
D. 

När en sådan varning mottas bör etableringsmedlemsstaten undersöka fallet och vidta 
åtgärder för att förhindra risken generellt sett.  

4.3. Varningar som utfärdas av etableringsmedlemsstaten i förbindelse 
med en tidigare varning från en annan medlemsstat 

Om risken kvarstår trots åtgärder som vidtagits av etableringsmedlemsstaten ska den 
medlemsstaten, i enlighet med artikel 29.3 i tjänstedirektivet, underrätta alla andra 
berörda medlemsstater. En varning ska alltså utfärdas till de medlemsstater som ännu inte 
fått varningen, och uppdaterad information ska översändas till övriga medlemsstater.4  

5. VEM SKA TA EMOT EN VARNING? 

I tjänstedirektivet görs åtskillnad mellan varningar som utfärdas av 
etableringsmedlemsstaten (artikel 29.3) och andra medlemsstater (artikel 32.1). När en 
medlemsstat ska avgöra vilka medlemsstater som berörs av en varning kan de behöriga 
myndigheterna ta hänsyn till följande faktorer.  

- Uppgifter om tidigare tillhandahållande av tjänster i andra medlemsstater. 
Denna faktor får ännu större betydelse om det är den person vars 
uppträdande orsakar faran som tillhandahåller tjänster i en annan 

                                                 

4  För att undvika förvirring och för konsekvensens skull ska denna nya information tydligt kopplas till 
den varning som redan finns i systemet. 
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medlemsstat, eller om det sker med hjälp av samma utrustning som ger 
upphov till risken.  

- Typen av tjänst. 
- Tjänsteleverantörens etableringsort. 

6. AVSLUTNING AV VARNINGAR 

6.1. När ska en varning avslutas? 

För att skydda tjänsteleverantörer som är föremål för varningar ska varningar utfärdas 
endast när det är motiverat, dvs. när alla kriterier enligt avsnitt III i dessa riktlinjer är 
uppfyllda. Lika viktigt är att se till att varningar avslutas så snart den bakomliggande 
orsaken inte längre finns kvar.  

Varningen kan vanligen avslutas när risken för allvarlig skada på människors hälsa eller 
säkerhet eller på miljön försvinner. Tjänsteleverantören kan t.ex. ha vidtagit frivilliga 
åtgärder för att undanröja risken (t.ex. ersatt defekt utrustning eller tillhandahållit 
ordentliga anvisningar för mottagare och därmed undanröjt den risk som gav upphov till 
varningen). Risken kan också ha försvunnit tack vare åtgärder som vidtagits av 
medlemsstater i enlighet med gemenskapsrätten (etableringsmedlemsstaten kan t.ex. 
tillfälligt ha dragit in leverantörens tillstånd att bedriva sin verksamhet).  

Vetskap om att risken inte längre föreligger kan inhämtas av etableringsmedlemsstaten 
själv och/eller framgå av information som lämnas av andra medlemsstater genom 
varningsmekanismen (se avsnitt IX nedan). När det står klart att risken försvunnit ska 
den medlemsstat som utfärdade varningen omedelbart föreslå att varningen ska avslutas.  

6.2. Invändningar mot avslutning 

För att förhindra att möjligheten till avslutning missbrukas och undvika situationer där en 
varning avslutas trots att en eller flera medlemsstater vet att risken kvarstår, måste 
förslaget om avslutning motiveras ordentligt, och övriga berörda medlemsstater bör 
kunna invända mot avslutningen om de har bevis för att risken kvarstår. De 
medlemsstater som berörs av en varning bör kunna invända mot avslutandet endast om 
de har tydliga indikationer på att risken kvarstår. Medlemsstaterna bör därför ange skäl 
och bestyrka sina eventuella invändningar.  

7. ÅTERKALLELSE/ANNULLERING AV VARNINGAR 

De kriterier för utfärdande av varningar som beskrivs i dessa riktlinjer är utformade för 
att förhindra att omotiverade eller ogrundade varningar utfärdas. Trots dessa 
skyddsåtgärder kan det ändå hända att en medlemsstat utfärdar en varning på grundval av 
information eller bevis som var orättmätiga eller oriktiga och att misstaget upptäcks först 
senare.  

Exempel 

De behöriga myndigheterna i medlemsstat A har uppgifter som tyder på att 
tjänsteleverantören X, som är etablerad i medlemsstat B och tillhandahåller byggtjänster 
i medlemsstat A, har gjort sig av med avfall på olaglig väg på sitt territorium, vilket 
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orsakat skada på miljön. Medlemsstat A utfärdar en varning till medlemsstat B för att 
förhindra ytterligare skada. Nya kontroller som görs av medlemsstat A tyder på att 
avfallet inte dumpats av tjänsteleverantören X utan av tjänsteleverantören Y, som 
arbetade på samma arbetsplats som X. Tjänsteleverantören Y är etablerad i medlemsstat 
A och tillhandahåller inte gränsöverskridande tjänster. Medlemsstat A återkallar därför 
varningen. 

När misstaget blir känt ska den medlemsstat som utfärdat varningen omedelbart göra en 
begäran om återkallelse/annullering. Den vidarebefordras automatiskt till alla mottagare 
av den ursprungliga varningen. En förklaring bör lämnas till varför varningen var 
ogrundad (och alltså måste återkallas).  

Det är viktigt att notera att en varning endast bör återkallas om den medlemsstat som 
först utfärdade den blir medveten om att kriterierna för utfärdande av varningen inte var 
uppfyllda i det första läget. Om risken förelåg när varningen utfärdades men sedan 
försvann bör varningen avslutas (och inte återkallas) enligt ovan. 

8. RÄTTELSE AV INFORMATION 

Även om varningar kontrolleras och dokumenteras noggrant innan de utfärdas kan de 
ändå behöva rättas i ett senare skede. Detta kan t.ex. inträffa om de första uppgifter som 
ingick i varningen visar sig vara delvis felaktiga. Den medlemsstat som utfärdade 
varningen kan t.ex. ha angett fel namn eller adress för tjänsteleverantören (eller inte 
angett dessa uppgifter över huvudtaget eftersom man inte hade dem). I sådana fall är det 
viktigt att den första varningen rättas så snart de felaktiga uppgifterna uppdagas.  

9. SÄNDANDE AV YTTERLIGARE INFORMATION 

För att minimera risken och säkra ett gott samarbete mellan medlemsstaterna är det 
viktigt att de uppgifter som ingår i en varning är så fullständiga som möjligt och att 
medlemsstater som berörs av en varning har tillgång till all relevant information. Det är 
framför allt viktigt att lämna kompletterande uppgifter om det kan bidra till att påskynda 
avslutandet av varningen eller öka medlemsstaternas medvetenhet om att en allvarlig risk 
föreligger. Härigenom får den medlemsstat som utfärdade varningen och alla andra 
berörda medlemsstater möjlighet att ge övriga medlemsstater återkoppling eller 
ytterligare information om varningar, med tydlig koppling till den ursprungliga 
varningen. Exempel: 

- De medlemsstater som mottagit varningen vill bekräfta att den berörda tjänsten 
verkligen tillhandahålls på deras territorier och att de antingen bestyrker eller 
vederlägger uppgifterna i den ursprungliga varningen på grundval av sina 
iakttagelser/indikationer. 

- De medlemsstater som utfärdat eller mottagit varningen vill lämna information 
om åtgärder som de i enlighet med gemenskapsrätten vidtagit mot 
tjänsteleverantören för att begränsa eller undanröja risken. 

- De medlemsstater som mottagit varningen vill begära ytterligare information från 
den medlemsstat som utfärdat varningen, t.ex. om uppgifterna i varningen ansågs 
oklara eller ofullständiga. 

- De medlemsstater som mottagit varningen vill meddela övriga medlemsstater att 
varningen kan avslutas vad dem beträffar, eftersom de anser att risken inte längre 
kvarstår (på deras territorium). 
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Det är viktigt att undvika att sända samma uppgifter flera gånger eller att sända 
irrelevanta/oviktiga uppgifter om varningar. 
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DEL 2: IMI-MANUAL FÖR VARNINGAR 
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10. INLEDNING 

I användarmanualen får du veta mer om hur du ska hantera varningar i IMI rent tekniskt. 
Här beskrivs de olika rollerna för myndigheter och enskilda användare och hur du 
använder alla funktioner i IMI för varje steg i varningsprocessen. Dessutom innehåller 
manualen en beskrivning av vilka inställningar som kan göras för att hantera varningar 
mer effektivt. 

Den här manualen handlar främst om funktioner i IMI som direkt hör ihop med 
varningar. Mer generell information om IMI, som hur du registrerar dig och loggar in 
och om hur du hanterar standardutbyte av information i IMI hittar du på IMI:s webbplats 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_sv.html), särskilt 

• IMI:s användarmanual och 

• de interaktiva utbildningsmodulerna (”Captivates”).  

Mer information om kriterierna och villkoren för att skicka varningar hittar du i första 
delen av det här dokumentet i avsnittet ”riktlinjer för användning av 
varningsmekanismen”. 

11. VARNINGAR I IMI-SYSTEMET 

11.1. IMI är uppdelat i moduler 

IMI är ett samlat informationssystem som är uppbyggt av olika delar (moduler) för varje 
lagstiftningsområde som systemet används för. En modul stöder en eller flera processer 
(arbetsflöden). I IMI-modulen för tjänstedirektivet finns det ett arbetsflöde för 
standardutbyte av information och ett särskilt arbetsflöde för varningsmekanismen. Det 
är bara myndigheter som är registrerade för ett visst arbetsflöde som får tillgång till det. 
En myndighet som har till uppgift att hantera varningar i IMI måste alltså ha tillgång till 
1) IMI-systemet, 2) tjänstemodulen och 3) arbetsflödet för varningar. 

11.2. Livscykeln för varningar 

Den grundläggande livscykeln för en varning omfattar fem steg som är beroende av 
vilken aktör som arbetar med varningen. 

1) En myndighet som är registrerad för varningsarbetsflödet i ett medlemsland i 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan utfärda en varning när den 
upptäcker en farlig tjänsteverksamhet inom sitt behörighetsområde. Myndigheten 
registrerar varningen hos en varningssamordnare i sitt eget land. 
Varningssamordnaren kontrollerar varningen och skickar den till andra 
medlemsländer. 

2) I varje medlemsland ska en varningssamordnare som har utsetts som 
”varningsbrevlåda” bekräfta mottagande av varningen och sedan förmedla den 
till lämpliga varningssamordnare och varningsmyndigheter i sitt land. 
Varningssamordnarna får lägga till ytterligare mottagare. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_sv.html
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3) Det land där den berörda tjänsteleverantören är etablerad (etableringslandet) har 
ansvar för att avsluta varningen så snart risken är undanröjd. Om 
etableringslandet inte är känt, är det det land som utfärdade varningen som har 
ansvar för att avsluta den. 

Alla myndigheter i etableringslandet som har tagit emot varningen får föreslå att 
varningen ska avslutas. Alla andra myndigheter som berörs av varningen i det 
landet får kommentera avslutningsförslaget. När dessa myndigheter har 
kommit överens, ska de välja en varningssamordnare 
(”avslutningssamordnare”) som får skicka avslutningsförslaget till alla andra 
berörda länder. 

4) Därefter får alla andra länder som har fått varningen möjlighet att göra 
invändningar mot avslutningsförslaget om de har uppgifter om att risken finns 
kvar. Varnande myndigheter registrerar sina invändningar hos en 
varningssamordnare som sedan kan skicka dem till de andra berörda länderna. 

 

5) Så snart det har bekräftats att risken har undanröjts får avslutningssamordnaren i 
etableringslandet avsluta varningen. 

Alla berörda länder får lägga till ytterligare information till varningen under hela 
varningens livscykel, tills den avslutas. 

12. VARNINGSAKTÖRER OCH DERAS ROLLER 

12.1. Myndighetsroller för varningar 

När myndigheter beviljas tillgång till varningsarbetsflödet i IMI tilldelas de antingen 
rollen som varnande myndighet eller som varningssamordnare. En 
varningssamordnare utnämns till varningsbrevlåda för sitt land.5 Dessa roller är 
oberoende av vilka andra roller den berörda myndigheten kan ha i IMI i andra frågor. En 
nationell IMI-samordnare kan t.ex. fungera som varnande myndighet och en myndighet 
som rapporterar till en samordnare i fråga om standardutbytet av information kan fungera 
som varningssamordnare. 

                                                 
5  För att få en bra samordning och bättre uppgiftsskydd rekommenderar kommissionen att ni utser en 

enda varningsbrevlåda per land. Det är dock tekniskt möjligt att registrera flera brevlådor, till exempel 
en för varje region i ett federalt land. 

Tänk på att begreppen registrera och förmedla alltid handlar om åtgärder som vidtas 
inom ett medlemsland när det gäller varningsmekanismen i IMI. Med skicka menas att 
information sänds från ett land till andra medlemsländer. 

Kom ihåg att myndigheterna i det land som föreslår att en varning ska avslutas får 
kommentera avslutningsförslaget innan det skickas. När avslutningsförslaget har 
skickats får myndigheterna i andra länder invända mot det. 
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12.1.1. Varnande myndighet 

Varnande myndigheter brukar arbeta med människors hälsa och säkerhet eller med miljö. 
De kan utfärda en varning och registrera den hos en varningssamordnare som de är 
knutna till. De kan också ta emot varningar från varningsbrevlådan eller från en 
varningssamordnare och reagera på dessa varningar. De kan registrera 
avslutningsförslag och kommentera sådana förslag. Om ett annat land föreslår en 
avslutning kan den varnande myndigheten göra invändningar mot förslaget hos sin 
varningssamordnare. 

12.1.2. Varningssamordnare 

Varningssamordnarna ska se till att det bara skickas ut varningar när det behövs och att 
de behandlas på rätt sätt. De brukar arbeta med människors hälsa och säkerhet eller med 
miljö. De bör också ha en god överblick över de förvaltningsstrukturer som påverkar 
varningar i deras länder. Varningssamordnare kan skicka varningar till andra 
medlemsländer och lägga till varnande myndigheter och andra varningssamordnare 
som mottagare för inkommande varningar. De kan skicka ytterligare information, 
avslutningsförslag eller invändningar mot andra länders avslutningsförslag. 
Dessutom kan varningssamordnare använda alla funktioner som en varnande myndighet 
kan använda. De kan t.ex. utfärda en varning och sedan skicka den själva. 

12.1.3. Varningssamordnare som fungerar som varningsbrevlåda 

En varningssamordnare som utnämns till varningsbrevlåda för sitt land blir den centrala 
mottagningspunkten för varningar i det egna landet. Den som har ansvar för 
varningsbrevlådan ska bekräfta mottagandet av en varning och har ansvar för den första 
förmedlingen av varningen till varningssamordnare och varnande myndigheter i sitt 
land. Varningen får bara vidarebefordras till de aktörer (samordnare och/eller 
myndigheter) som har behörighet att arbeta med den. Därför måste den som har ansvar 
för varningsbrevlådan ha god kännedom om den administrativa strukturen i sitt land. 

Till varningsbrevlådan kommer också automatiskt alla varningar som skickas från det 
egna landet. Det betyder att den som har ansvaret för varningsbrevlådan har överblick 
över alla in- och utgående varningar. 

Dessutom kan den som ansvarar för varningsbrevlådan vidta alla åtgärder som 
varningssamordnare och varnande myndigheter kan vidta. Den myndighet som fungerar 
som varningsbrevlåda kan t.ex. också utfärda en varning och sedan skicka den. 

12.1.4. Inställningarna för slutligt ansvar för varningssamordnare 

IMI ger medlemsländerna en viss flexibilitet när det gäller att utforma förhållandet 
mellan varnande myndigheter och varningssamordnare. Varningssamordnare (inklusive 
de myndigheter som fungerar som varningsbrevlåda) kan ges möjlighet att redigera eller 
ta bort innehåll i varningar eller varningsrelaterad information som de får in. För att ge 
varningssamordnaren den behörigheten måste man markera en ruta i inställningarna för 
varningsarbetsflödet där det står att varningssamordnaren har det slutliga ansvaret för 
de varningar som den skickar på sitt lands vägnar. 



27 

Om en varningssamordnare inte har det slutliga ansvaret för varningar är det den 
myndighet som utfärdat varningen som har rätt att redigera eller ta bort varningen eller 
varningsrelaterad information som registreras. 

12.2. Användarroller för varningar 

När en myndighet får tillgång till varningsarbetsflödet i IMI:s tjänstemodul får den 
användare inom myndigheten som har rollen som lokal dataadministratör (ansvar för 
att registrera användare och hantera uppgifter om myndigheten) automatiskt alla 
användarrättigheter för varningar.6 Administratören kan sedan fördela olika 
användarroller till sina kolleger beroende på myndighetens storlek och ansvar för 
varningar. 

12.2.1. Varningsobservatör 

”Varningsobservatörer” kan se alla detaljer om alla varningar som deras myndigheter 
har tillgång till (inklusive personuppgifter i varningarna). De kan spara eller skriva ut alla 
detaljer om varningarna, men får inte vidta några åtgärder. De får t.ex. inte utfärda, 
uppdatera eller avsluta en varning. 

12.2.2. Varningsansvarig 

De som är varningsansvariga ska hantera varningar på sin myndighets vägnar. De kan 
utfärda en varning och registrera dem hos en varningssamordnare för att skickas. De 
kan ta emot varningar och reagera på dem. De kan registrera och begära ytterligare 
information om en varning. De kan registrera förslag att avsluta en varning och de kan 
kommentera och invända mot avslutningsförslag från andra länder. Däremot får 
varningsansvariga hos en varningssamordnare inte skicka eller förmedla varningar. 

12.2.3. Varningsförmedlare (endast för varningssamordnare) 

Det är bara användare hos en varningssamordnare som kan få rollen 
”varningsförmedlare”. Varningsförmedlaren har ansvar för att förmedla varningar inom 
sitt eget land och för att skicka varningar och varningsrelaterad information till andra 
länder. Varningsförmedlare hos en myndighet som har ansvar för varningsbrevlådan ska 
bekräfta mottagandet av en varning och har ansvar för den första förmedlingen av 
varningen till varningssamordnare och varnande myndigheter i sitt land. 
Varningsförmedlare hos andra varningssamordnare får avgöra vilka andra myndigheter 
inom deras region eller behörighetsområde som behöver få varningen. 

Varningsförmedlare hos alla varningssamordnare kan skicka nya varningar till andra 
länder. De kan registrera och skicka ytterligare information om varningar. De kan också 
skicka meddelanden om att en varning har återkallats och om avslutningsförslag och 
invändningar mot avslutningsförslag. 

                                                 
6  Om det finns flera lokala dataadministratörer får alla tillgång till samtliga användarrättigheter för 

varningar. 
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Om varningssamordnaren har det slutliga ansvaret för varningar kan 
varningsförmedlaren hos den samordnaren redigera innehållet i varningar och 
varningsrelaterad information innan den skickas. Med den här behörigheten kan 
varningsförmedlare även ta bort varningen eller varningsrelaterad information innan den 
skickas. 

12.2.4. Enkel användare 

Alla IMI-användare i en myndighet med tillgång till varningsarbetsflödet som inte är 
lokala dataadministratörer och som inte har någon av de särskilda roller i arbetsflödet 
som beskrivs ovan, får automatiskt en enkel tillgång till varningar. De får allmän 
överblick över alla varningar (inkommande och utgående) hos sin myndighet, men kan 
inte se närmare detaljer om varningarna. De kan inte utfärda varningar eller vidta några 
åtgärder i fråga om varningar. 

Alla på myndigheten som redan använder arbetsflödet för informationsutbyte i IMI:s 
tjänstemodul får automatiskt den här rollen för varningar. En handläggare får t.ex. 
automatiskt enkla användarrättigheter för varningar. Om handläggaren behöver arbeta 
mer aktivt med varningar kan han eller hon få den rollen också, utöver sin roll som 
handläggare. 

12.2.5. Kombinerade roller 

IMI-användare kan också ha kombinerade roller. En varningssamordnare som är 
varningsförmedlare kan alltså också ha rättigheter som varningsansvarig. Den personen 
kan då både utfärda, registrera och skicka varningar. 

Tänk dock på att det fortfarande är två olika steg att registrera och att skicka varningar 
och att de måste göras separat, även om det är samma person som gör det. 

Skillnader mellan varningsansvariga och varningsförmedlare – vem får göra vad? 

  

Varningsansvarig 

(hos en varnande 
myndighet eller en 
varningssamordnare)

Varningsförmedlare 

(endast hos 
varningssamordnare) 

Registrera √  
Utfärda en varning 

Skicka  √ 

Registrera √ √ 
Skicka/begära ytterligare info 

Skicka  √ 

Registrera √  Återkalla en varning 
(endast utfärdande myndighet 
och samordnare) Skicka  √ 
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Registrera √  

Kommentera √ √ 
Föreslå att en varning avslutas 

(endast i etableringslandet) 
Skicka  √ 

Registrera √ √ Invända mot ett 
avslutningsförslag 

Skicka  √ 

Avsluta en varning 

(endast den samordnare som skickar 
avslutningsförslaget) 

 √ 

 

13. ARBETA MED VARNINGAR I IMI 

Varningar har en tydligt utformad livscykel som består av ett antal grundläggande steg 
(se avsnitt 2.2) plus ytterligare frivilliga steg som kanske inte behöver användas i alla 
fall. När varningen flyttas från ett steg till ett annat uppdateras dess status automatiskt 
och detta visas på skärmen. 

13.1. Skicka en varning 

13.1.1. Utfärda och registrera en varning 

För att kunna utfärda en varning måste du som användare vara varningsansvarig hos en 
varnande myndighet eller varningssamordnare. I det första steget måste den 
varningsansvariga fylla i en checklista med kriterier för att skicka ut en varning (läs mer 
om kriterierna i del 1 i det här dokumentet). IMI leder dig automatiskt genom den här 
processen. Om alla kriterier uppfylls ska du fylla i uppgifter om den tjänsteleverantör 
som orsakar den potentiella faran och en beskrivning av ärendet. Dessutom kan du 
bifoga mer information. I listan över samordnare för din myndighet ska du sedan välja 
den varningssamordnare som ska ha ansvar för att skicka varningen. Därefter väljer du 
de länder som varningen ska skickas till. Om du redan vet vilka enskilda myndigheter i 
länderna som varningen bör skickas till kan du lägga till den informationen i en textruta. 

Så fort varningsutkastet sparas medan du lägger in uppgifterna får varningen ett 
nummer. Varningens status är nu 

”Varningsutkast” 

När du har gjort alla steg ska du registrera varningen hos den valda 
varningssamordnaren. Nu ändras varningens status till 

”Varning registrerad” 
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13.1.2. Skicka en varning 

Alla varningsförmedlare hos den valda varningssamordnaren får automatiskt ett e-brev 
med information om att de har fått en varning som ska skickas. 

Om du som varningsförmedlare tycker att din myndighet inte är behörig att avgöra om 
varningen ska skickas, utan att det är en annan varningssamordnare som bör göra detta, 
kan du vidarebefordra varningen till en annan varningssamordnare. 

När en varningssamordnare har tagit emot varningen får den en ny status: 

”Varning väntar på att skickas” 

Du som är varningsförmedlare bör kontrollera att alla kriterier verkligen är uppfyllda 
och att informationen är riktig och fullständig. 

Om varningssamordnaren har det slutliga ansvaret för varningar kan 
varningsförmedlaren redigera innehållet. Med den här behörigheten kan du som 
varningsförmedlare även ta bort varningen om du kommer fram till att den inte bör 
skickas. 

Om den här inställningen inte är vald och du upptäcker att det till exempel saknas viktig 
information kan du ta kontakt med den varnande myndigheten utanför IMI och be dem 
ändra varningen. Om du upptäcker att varningen inte borde skickas över huvud taget kan 
du be myndigheten att ta bort den. 

Oavsett vilka inställningar som har gjorts i fråga om ”slutligt ansvar” kan du som 
varningsförmedlare alltid lägga till mottagarländer till varningen om du vet att det 
behövs för att risken kan finnas i de länderna också. 

När du är säker på att varningen är färdig för att gå ut, ska du skicka den till de valda 
länderna. Varje varning skickas också automatiskt till kommissionen, i enlighet med 
tjänstedirektivet. 

Varningen får statusen ”Varning skickad” 

13.2. Redigera och korrigera en varning 

Om en varning redan har skickats är det bara det utfärdande landet som kan redigera eller 
korrigera information i varningen. Om det utfärdande landet får in ny information om 
sakfrågan kan det 

• lägga till ett mottagarland, 

• ändra tjänsteleverantörens etableringsland7, 

• ändra uppgifter om tjänsteleverantören och 

• ändra ärendebeskrivningen. 

                                                 
7  Det kan man bara göra om det inte ligger något avslutningsförslag som väntar på att avgöras. 
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Det är bara den varningssamordnare som skickade varningen som får lägga till ett 
mottagarland och ändra etableringslandet. Om den varningssamordnaren har det ”slutliga 
ansvaret” för varningar kan han eller hon också ändra uppgifterna om tjänsteleverantören 
och ärendebeskrivningen, annars är det den utfärdande myndigheten som får göra det. 

Ändringarna görs automatiskt i varningen och blir direkt synliga för alla mottagare. 
Varningen behöver alltså inte skickas på nytt. 

Om etableringslandet har ändrats kommer alla varningsmottagare automatiskt att 
informeras om detta genom ett e-postmeddelande. 

13.3. Återkalla en varning 

Trots alla inbyggda skydd kan det hända att ett land utfärdar en varning på grund av 
missvisande eller felaktig information och att felet inte upptäcks förrän efteråt. I så fall 
bör det utfärdande landet återkalla varningen. Det här kan man göra när som helst under 
varningens livscykel. Att återkalla en varning gör du i två steg, precis som när du 
utfärdar en varning. Den utfärdande myndigheten registrerar ett förslag att återkalla 
varningen. Varningen får då statusen ”Återkallelse att skickas”. 

Varningssamordnaren skickar återkallelsen (knappen ”Skicka” hittar du i fliken 
”Handläggning av återkallande”). Nu är varningen inte längre aktiv. Det går inte att 
lägga till någon ny information och varningen visas bara i begränsad omfattning för 
mottagarna. Varningen har nu status ”Varning återkallad”. 

13.4. Hantera varningsmottagare 

13.4.1. Bekräfta mottagandet av en varning 

Skickade varningar kommer in till varningsbrevlådan hos vart och ett av de länder som 
valdes som mottagare och hos EU-kommissionen.8 

Det är varningsförmedlaren hos den som ansvarar för en varningsbrevlåda som ska 
bekräfta mottagandet av en varning. De får automatiskt ett meddelande via e-posten 
när en ny varning har kommit in. Varningen har då statusen ”Mottagning ej bekräftad”. 

13.4.2. Förmedla en varning 

Varningsförmedlarna hos den myndighet som har ansvar för en varningsbrevlåda 
ansvarar också för den första förmedlingen av en inkommande varning. 
Varningsförmedlaren ska välja vilka varningssamordnare och varnande myndigheter som 
behöver få reda på varningen och förmedla den till dem. Om det utfärdande landet har 
föreslagit myndigheter som de anser behöver få varningen ska du som är 
varningsförmedlare kontrollera detta och även förmedla varningen till de myndigheterna 
om du håller med om den bedömningen. 

                                                 
8  Kommissionen kan inte se några personuppgifter i en varning. 
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Varningsförmedlare bland de valda varningssamordnarna får sedan lägga till ytterligare 
mottagare. 

När en varning har förmedlats är det bara varningsförmedlare hos den myndighet som 
har ansvar för varningsbrevlådan som kan ta bort mottagare. Det går bara att ta bort 
mottagare som inte har vidtagit några åtgärder i fråga om varningen. Det kan till exempel 
handla om att mottagaren upptäcker att en varning inte är relevant för hans eller hennes 
myndighet och informerar den som har ansvar för varningsbrevlådan om det. Om 
myndigheten tas bort från mottagarlistan kommer den inte att få någon mer information 
om vad som händer sedan under varningens livscykel. 

Tänk på att förmedlingen också görs i det land som utfärdade varningen. Den 
myndighet som har ansvar för varningsbrevlådan i det landet får automatiskt alla 
varningar som skickas ut. När en varning har skickats kan den myndighet som fungerar 
som varningsbrevlåda i det utfärdande landet välja ytterligare mottagare i sitt land och 
förmedla varningen till dem. 

13.5. Skicka och begära ytterligare information om en varning 

Ett land som är involverat i en varning kan när som helst under varningens livscykel 
lägga till information till varningen för att t.ex. upplysa andra mottagarländer om 
åtgärder som de har vidtagit mot den berörda tjänsteleverantören (fler exempel finns i del 
1 i det här dokumentet). Ett land som inte har ansvar för att avsluta en varning kan också 
använda funktionen för ytterligare information för att föreslå att det ansvariga landet ska 
avsluta varningen. De länder som har tagit emot varningen kan också begära ytterligare 
information från det utfärdande landet eller från ett annat land som tidigare har lämnat 
information om varningen. 

Att skicka och begära information görs i två steg. En varningsansvarig eller 
varningsförmedlare registrerar informationen hos en varningssamordnare och sedan ska 
en varningsförmedlare hos varningssamordnaren kontrollera och skicka informationen. 

Alla varningsansvariga och varningsförmedlare hos alla myndigheter som är berörda av 
varningen får ett automatiskt e-postmeddelande om att det har lagts till ny information i 
varningen. 

13.6. Avsluta en varning 

Det är det land där tjänsteleverantören är etablerad som har ansvar för att inleda 
avslutningsprocessen. Detta bör ske så snart risken har undanröjts. 

Om etableringslandet inte är känt, är det det land som utfärdade varningen som har 
ansvar för avslutningsprocessen. 

Avslutningsprocessen består av två faser: 

• I den första fasen får alla myndigheter i etableringslandet möjlighet att 
godkänna att ett avslutningsförslag ska gå ut till de andra 
medlemsländerna (= kommentarsperiod). 
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• I den andra fasen, när avslutningsförslaget har skickats, får alla berörda 
länder möjlighet att invända mot avslutningsförslaget om de anser att 
varningen fortfarande bör gälla (= invändningsperiod). 

13.6.1. Utfärda ett avslutningsförslag 

Varningsansvariga hos alla mottagarmyndigheter i etableringslandet kan föreslå att 
varningen avslutas om de konstaterar att risken har undanröjts. Avslutningsförslaget 
kan registreras hos vilken samordnare som helst som har anknytning till myndigheten. 
Den samordnaren blir då ”avslutningssamordnare”. 

Så snart förslaget har registrerats (och utan att avslutningssamordnaren behöver göra 
något!) får alla andra myndigheter i etableringslandet som har tagit emot varningen ett 
automatiskt e-postmeddelande om att de kan kommentera avslutningsförslaget. Om 
avslutningssamordnaren har det slutliga ansvaret för avslutningsförslaget kan han eller 
hon när som helst redigera eller ta bort förslaget. 

 

Nu ändras varningens status till ”Avslutning – kommentarer”. 

13.6.2. Kommentera ett avslutningsförslag 

Avslutningsförslaget är öppet för kommentarer inom etableringslandet under en 
fastställd tidsperiod som alla medlemsländer har kommit överens om. Under den här 
perioden går det fortfarande att redigera eller avbryta avslutningsförfarandet, antingen 
av den varnande myndighet som inledde det, eller av avslutningssamordnaren (beroende 
på inställningarna för ”slutligt ansvar”). 

När kommentarsperioden tar slut får varningsförmedlarna hos varningssamordnaren ett 
e-postmeddelande om att kommentarsperioden har löpt ut. Efter det går det inte att lägga 
till några fler kommentarer. Däremot går det fortfarande att redigera eller avbryta 
själva avslutningsförslaget. Varningens status ändras till ”Avslutning väntar på att 
skickas”. 

13.6.3. Skicka ett avslutningsförslag 

Sedan ska en varningsförmedlare hos avslutningssamordnaren bedöma alla 
kommentarer som kommit in och avgöra om avslutningsförslaget ska skickas till de 
andra länderna. 

Om varningsförmedlaren drar slutsatsen att varningen bör vara kvar kan han eller hon 
avbryta avslutningsförslaget (om man tillhör en varningssamordnare som har det 
slutliga ansvaret för varningar) eller be den myndighet som utfärdade 
avslutningsförslaget att avbryta avslutningen. 

Eftersom kommentarsperioden bara omfattar verksamheter inom ett enda 
medlemsland, behöver varningssamordnaren inte göra mer i det här skedet. 
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Om varningsförmedlaren drar slutsatsen att varningen bör avslutas, ska han eller hon 
skicka förslaget (knappen ”Skicka” hittar du i fliken ”Avslutningshandläggning”). 
Varningsförmedlaren kan välja att ta med enskilda kommentarer eller samtliga 
kommentarer som har kommit in från det egna landet i avslutningsförslaget. När 
förslaget har skickats, sänds ett automatiskt e-postmeddelande till alla varningsansvariga 
och varningsförmedlare som fått varningen i alla berörda länder där de informeras om att 
det har kommit ett avslutningsförslag. Nu ändras varningens status till ”Avslutning – 
invändningar”. 

13.6.4. Invända mot ett avslutningsförslag 

Nu har alla andra medlemsländer möjlighet att göra invändningar mot förslaget att 
avsluta varningen, om de har uppgifter om att risken fortfarande kvarstår. 

Perioden för att göra invändningar bestäms också gemensamt av alla medlemsländer. 
Under den här perioden kan varningsansvariga och varningsförmedlare hos varnande 
myndigheter och varningssamordnare registrera invändningar hos en 
varningssamordnare. Det kan du göra via funktionen ”Ytterligare info” under rubriken 
”Invändning mot ett förslag att avsluta en varning”. 

Att registrera och skicka invändningar är en process i två steg precis som att skicka alla 
andra former av ytterligare information. Sedan ska en varningsförmedlare hos 
avslutningssamordnaren avgöra om invändningen ska skickas till de andra 
medlemsländerna. När en invändning har skickats informeras alla varningsmottagare i 
alla medlemsländer om invändningen genom ett automatiskt e-postmeddelande. 

När invändningsperioden är slut informeras varningsförmedlarna hos 
avslutningssamordnaren i etableringslandet om detta genom ett automatiskt 
e-postmeddelande. 

13.6.5. Avsluta en varning 

Avslutningssamordnaren i etableringslandet ska sedan ta hänsyn till eventuella 
invändningar från andra medlemsländer och avgöra om varningen ska avslutas. För att 
kunna avsluta en varning måste du som användare vara varningsförmedlare hos en 
avslutningssamordnare. 

Varningen har nu status ”Varning avslutad”. 

När varningen har avslutats kan användarna bara se begränsad information om den. 
Några exempel: 

• En översikt över varningen utan personuppgifter. 

• Mottagarlistan. 

• Händelsehistoriken. 

Sex månader efter avslutningen tas alla personuppgifter automatiskt bort ur systemet. 

Om ett land är övertygat om att risken inte har eliminerats, trots att etableringslandet har 
avslutat varningen, kan det utfärda en ny varning. 
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14. HÅLLA REDA PÅ VARNINGAR 

14.1. Automatiska e-postmeddelanden 

IMI skickar automatiskt ut e-postmeddelanden till alla berörda aktörer så snart de kan 
vidta en åtgärd i fråga om en varning eller när det finns ny information om den. Dessa 
e-postmeddelanden skickas till de enskilda e-postadresserna för alla användare som har 
rätt användarprofil för varningar. Därför är det viktigt att du ofta kontrollerar din 
e-postadress i IMI. 

Alla e-postmeddelanden är standardiserade och innehåller ingen information om 
innehållet i en varning eller några personuppgifter om den berörda tjänsteleverantören. 

14.2. Varningslistor 

Alla användare med tillgång till varningsarbetsflödet i IMI har också tillgång till en lista 
över de varningar som deras myndighet är inblandad i. I listan finns följande 
information: 

• Varningsnummer 

• Berörd tjänsteverksamhet 

• Den berörda tjänsteleverantörens etableringsland 

• Den myndighet som utfärdade varningen 

• Varningens aktuella status 

• Datum då varningen skickades 

Det går att söka i den här listan med ett antal olika kriterier och listan finns också 
tillgänglig via menyvalet ”Sök varning”. 

Beroende på din användarprofil kan du öppna varningar från den här listan och vidta 
åtgärder. 

14.3. Skriva ut varningar 

Varnande myndigheter och samordnare kanske vill arkivera varningar som har skickats 
och tagits emot via IMI. Därför går det att generera och skriva ut rapporter när som helst 
under varningens livscykel, även under utkastsskedet. 

Du kan skriva ut varningar på den detaljnivå som du som användare har tillstånd att se. 
Enkla användare kan alltså bara skriva ut den allmänna översikten (inklusive 
mottagarlista och varningens historik), medan varningsobservatörer och 
varningsansvariga kan skriva ut alla detaljer i varningen. 

När en varning har återkallats eller avslutats och det bara är begränsad information som 
visas, går det bara att skriva ut den begränsade informationen. 
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Tänk på att eventuell vidarebehandling av utskrivna uppgifter måste följa europeisk och 
nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter. 

15. VARNINGAR OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 

Utbytet av information i samband med varningar i IMI är nödvändigt för att följa 
lagen. Det är alltså helt lagligt i fråga om uppgiftsskydd. Men kommissionen är 
medveten om de dataskyddsproblem som ett sådant system kan medföra. Därför har 
kommissionen varit mycket noggrann i utformningen av systemet för att se till att det är 
dataskyddsvänligt och uppmanar medlemsländerna att vara noggranna med att följa 
lagstiftningen om skydd av personuppgifter när de skickar eller tar emot varningar. 

Varningsmekanismen innehåller ett antal säkerhetsåtgärder för dataskydd. 

• Tillgången till uppgifter är begränsad till de myndigheter som uttryckligen har fått 
tillgång till varningar. 

• Inga onödiga varningar skickas tack vare att man måste fylla i en checklista innan 
man inleder processen för att utfärda en varning och att sändningsförfarandet där en 
varningssamordnare deltar utförs i två steg. 

• Det utfärdande landet måste bedöma vilka andra medlemsländer som behöver få 
varningen. Dessutom ska den som har ansvar för varningsbrevlådan avgöra exakt 
vilka myndigheter som ska få varningen i det egna landet, vilket betyder att varningar 
inte sprids mer än vad som krävs för att uppfylla informationskraven. 

• Kommissionen får alla utsända varningar, eftersom detta krävs enligt 
tjänstedirektivet. Kommissionen har dock inte tillgång till några personuppgifter i 
varningarna och kan bara se begränsad information. 

• Det går snabbt att återkalla eventuella varningar som trots allt har skickats felaktigt. 
Felaktiga uppgifter kan rättas eller tas bort. 

• Varningar avslutas så fort risken har undanröjts. När en varning har avslutats blir 
uppgifterna direkt osynliga för alla användare och personuppgifter raderas efter sex 
månader. 

Mer om skydd av personuppgifter i samband med varningsmekanismen och IMI i 
allmänhet hittar du i kommissionens lägesrapport om dataskyddet i IMI och 
kommissionens rekommendation om dataskyddsriktlinjer för IMI9. 

                                                 
9  K(2009)2041, slutlig. EUT L 100, 18.4.2009, s. 12. 
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16. YTTERLIGARE INFORMATION FÖR SAMORDNARE – SKAPA EN 
VARNINGSORGANISATION I DITT LAND 

16.1. Första registreringen görs av kommissionen 

Det enda systemkrav som finns för att ett medlemsland ska kunna använda 
varningsmekanismen i IMI är att det måste ha en myndighet registrerad som 
varningsbrevlåda. När varningsmekanismen infördes registrerade kommissionen 
varningsbrevlådor för alla medlemsländer. Om landet redan var registrerat i IMI fick 
det tillgång till varningar och tilldelades rollen som varningsbrevlåda. 

Det är medlemsländerna själva som måste se till att registrera fler varningssamordnare 
och varnande myndigheter om det behövs. 

Per definition har nationella IMI-samordnare och överordnade delegerade 
IMI-samordnare det fulla ansvaret i sina geografiska regioner för alla 
lagstiftningsområden och arbetsflöden i IMI. Därför har kommissionen gett alla dessa 
IMI-samordnare tillgång till varningsarbetsflödet. Det betyder att de kan ge andra 
myndigheter i sitt land tillgång till varningsarbetsflödet. 

Men den här administrativa rollen påverkar inte den innehållsrelaterade roll som 
nationella IMI-samordnare och överordnade delegerade IMI-samordnare har i fråga om 
varningar. De kan få någon av de myndighetsroller som beskrivs i avsnitt 3.1, beroende 
på vilken behörighet de har och hur förvaltningen är organiserad i deras land. 

16.2. Registrering av myndigheter och tillgång till varningsarbetsflödet 

Varningssamordnare kan registreras och beviljas tillgång till varningar av 

• Nationella IMI-samordnare 

• Överordnade delegerade IMI-samordnare 

• IMI-samordnare för ett lagstiftningsområde10 för tjänstedirektivet 

Varnande myndigheter kan registreras och beviljas tillgång till varningar av 

• Nationella IMI-samordnare 

• Överordnade delegerade IMI-samordnare 

• IMI-samordnare för ett lagstiftningsområde 

• Delegerade IMI-samordnare 

Delegerade IMI-samordnare kan med andra ord inte registrera varningssamordnare. 

                                                 
10  Rollen som IMI-samordnare för ett lagstiftningsområde ges till en samordnare med övergripande 

behörighet för ett lagstiftningsområde. Det får bara finnas en sådan samordnare per 
lagstiftningsområde och land. 
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När du registrerar varningssamordnare är det viktigt att avgöra om samordnaren ska ha 
det slutliga ansvaret för att godkänna något i varningsarbetsflödet (dvs. om 
samordnaren ska kunna redigera eller ta bort innehåll i den varningsrelaterade 
information som lämnas av en varnande myndighet). 

 

16.3. Koppla myndigheter till samordnare 

När en myndighet beviljas tillgång till varningsarbetsflödet som varnande myndighet 
måste den kopplas till minst en varningssamordnare i sitt land. Sedan går det att lägga 
till eller ta bort nya varningssamordnare. 

Det är viktigt att varnande myndigheter är kopplade till rätt varningssamordnare eftersom 
de bara kan registrera varningsrelaterad information hos en varningssamordnare 
som de är kopplade till. 

Varningssamordnare kan däremot förmedla varningar till alla varnande myndigheter 
och varningssamordnare i sitt land, oavsett om de är kopplade till varandra eller ej. 

 

Tänk på att tillgång till varningsarbetsflödet måste beviljas separat från tillgång till 
lagstiftningsområdet för tjänster. När en ny myndighet ska registreras med tillgång till 
varningar måste den alltså 

1. registreras i IMI, 

2. beviljas tillgång till lagstiftningsområdet för tjänster, 

3. beviljas tillgång till varningsarbetsflödet. 
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