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1. INDLEDNING 

1.1. Om IMI 

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er et it-baseret informationsnetværk, 
der muliggør, at nationale, regionale og lokale myndigheder i EU's medlemsstater (samt i 
Norge, Island og Liechtenstein)1 hurtigt og nemt kan kommunikere med deres kolleger i 
andre lande. Det blev udviklet af Europa-Kommissionen i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne. 

IMI omfatter navnlig:  

• en flersproget søgefunktion, der hjælper de kompetente myndigheder til at 
identificere deres modpart i et andet land 

• præ-oversatte spørgsmål og svar til alle tilfælde, hvor de sandsynligvis vil 
kunne anmode om oplysninger fra udlandet samt maskinoversættelse for 
flere sprogpar2 og 

• en tracking-mekanisme, der giver brugerne mulighed for at følge 
udviklingen i deres anmodninger om oplysninger, og som gør det muligt for 
IMI-koordinatorer på nationalt eller regionalt plan at gribe ind i tilfælde af 
problemer. 

På nuværende tidspunkt bruges IMI til administrativt samarbejde i forbindelse med 
direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer3 og direktivet om 
tjenesteydelser4. 

Det er vigtigt at bemærke, at som det foreligger kan IMI ikke anvendes af forbrugere 
eller virksomheder. Det er kun et værktøj for myndigheder med ansvar på de bestemte 
politiske områder, som det understøtter.  

1.2. Formålet med rapporten 

Dette er den første årsrapport om IMI. Den redegør for den vigtigste udvikling i 2010 om 
brug og videreudvikling af systemet samt om retlige forhold, uddannelse og 
formidlingsarbejde. 

                                                 
1 I dette dokument vil "medlemsstater" blive brugt som en henvisning til medlemsstaterne af Det 

Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som er alle EU-medlemsstater og Norge, Island og 
Liechtenstein. 

2 Efter Rettens dom i sag T-19/07 "Systran mod Kommissionen" af 16. december 2010 (endnu ikke 
offentliggjort) besluttede Kommissionen at suspendere driften af maskinoversættelsesværktøjet 
ECMT, der var blevet anvendt i IMI. Kommissionens tjenestegrene arbejder på at identificere en 
passende alternativ løsning.  

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22).  

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i 
det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).  
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Anbefalingerne i slutningen af rapporten indeholder aktioner, som Kommissionens 
tjenestegrene, medlemsstaterne og IMI-koordinatorerne i medlemsstaterne bør træffe for 
at sikre, at IMI fungerer godt, og at dets potentiale videreudvikles. 

Rapporten skal forstås i sammenhæng med bredere rapportering fra Kommissionens 
tjenestegrene i samarbejde med medlemsstaterne om fremskridt med at forbedre den 
praktiske funktion af det indre marked, som krævet i konklusionerne fra Rådet 
(konkurrenceevne) den 24. september 2009. Den har også forbindelse til Kommissionens 
aktiviteter for at øge funktion og effektivitet af grænseoverskridende e-
forvaltningsinfrastrukturer5 og andre aktioner til støtte for et mere velfungerende indre 
marked, som f.eks. Solvit6.  

1.3. Milepæle 

For IMI var 2010 et år med konsolidering. Efter en fase, hvor ny funktionaliteter for at 
imødekomme kravene på to politikområder blev testet og leveret med korte mellemrum, 
er IMI nu fuldt funktionsdygtig på begge områder. Derfor blev aktiviteterne i 2010 
specielt fokuseret på tilskyndelse til og overvågning af brugen af systemet, forbedring af 
brugbarheden baseret på brugerfeedback og udarbejdelse af en strategi for den fremtidige 
udvikling af IMI. 

IMI-netværket er fortsat med at vokse hurtigt i 2010. 5 737 kompetente myndigheder var 
registreret i IMI i slutningen af december 2010 sammenlignet med 4 508 i begyndelsen af 
året, svarende til en 27 % vækst. Antallet af informationsudvekslinger inden for begge de 
politikområder, hvor IMI bruges, er også fortsat med at gå op, især på området for faglige 
kvalifikationer, hvor det efter en firedobling i 2009 steg med endnu 31 % (se kapitel 2).  

I 2010 blev IMI-versionerne 2.0, 2.1 og 2.2 frigivet, herunder en fuldt udbygget 
arbejdsgang til at støtte den advarselsordning, der er omhandlet i direktivet om 
tjenesteydelser (kapitel 3). Kommissionen offentliggjorde en rapport om databeskyttelse i 
IMI (kapitel 4) og tilbød i tæt samarbejde de nationale IMI-koordinatorer en ny form for 
uddannelse for IMI-brugere ("klyngeuddannelse", kapitel 5).  

I juni 2010 godkendte ISA-udvalget (interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige 
myndigheder) en bevilling på 1 000 000 EUR til yderligere udvikling og løbende 
vedligeholdelse af IMI indtil juni 2011 (kapitel 3). 

1.4. IMI-netværket 

Samarbejdet inden for netværket af koordinatorer har fortsat været aktivt og konstruktivt. 
IMI-arbejdsgruppen under IMAC (Det Rådgivende Koordineringsudvalg for det Indre 
Marked) mødtes tre gange i 2010 for at drøfte spørgsmål som prioriteter for den 
fremtidige udvikling af software, en udvidelse af IMI til yderligere politiske områder og 
oplysningsaktiviteter. 

                                                 
5 Se især den europæiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015, offentliggjort den 

15. december 2010: KOM(2010) 743 endelig. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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Dag-til-dag-samarbejdet gennem nationale helpdeske og Kommissionens helpdesk har 
også fungeret meget godt (se kapitel 5).  

Men nogle medlemsstater har oplyst, at de kæmper med begrænsede ressourcer og en høj 
personaleomsætning i rollen som IMI-koordinatorer, hvilket skaber 
kontinuitetsproblemer.  

Figur 1: IMI-netværket 

2. BRUG AF IMI 

2.1. Netværket fortsætter med at vokse hurtigt 

Antallet af kompetente myndigheder i hele EU, der er registreret i IMI, er steget 
yderligere i 2010. I marts 2010 kunne man byde kommunen Lloret de Vistalegre på øen 
Mallorca (Spanien) velkommen som den 5 000. myndighed, der deltager i IMI. 

Væksten i nettet i 2010 er hovedsagelig sket på grund af registreringer på området for 
tjenesteydelser, især kommuner, som ofte har horisontale kompetencer på det brede 
tematiske område, der dækkes af direktivet om tjenesteydelser. 

Et betydeligt antal af myndigheder er registreret i IMI både for direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer og for direktivet om tjenesteydelser, hvilket viser, at 
IMI har et stort potentiale for at skabe synergier: Myndigheder med kompetencer på flere 
områder er kun nødt til at lære at bruge et enkelt nyt it-system, de har kun brug for at 
holde deres kontaktoplysninger opdateret på ét sted, og de kan overvåge alle deres 
udvekslinger af oplysninger med myndigheder i udlandet på samme sted. 
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Figur 2: Myndigheder registreret i IMI pr. lovgivningsområde 

Medlemsstat 
For 

erhvervsmæssige 
kvalifikationer 

For tjenester 
For 

erhvervsmæssige 
kvalifikationer og 

tjenester 

Samlet antal af 
myndigheder i 

IMI 

AT 4 46 6 56
BE 6 63 14 83
BG 3 9 4 16
CY 6 72 12 90
CZ 4 280 7 291
DE 184 1 455 152 1 791
DK 9 7 14 30
EE 3 16 5 24
ES 17 757 68 842
FI 3 11 2 16
FR 8 185 94 287
GR 65 119 5 189
HU 4 56 8 68
IE 9 10 9 28
IS 7 1 1 9
IT 1 2 27 30
LI 1 0 6 7
LT 2 67 5 74
LU 2 1 3 6
LV 7 36 4 47
MT 8 23 6 37
NL 5 536 3 544
NO 5 9 3 17
PL 76 346 34 456
PT 8 134 7 149
RO 11 28 4 43
SE 3 35 3 41
SI 3 7 5 15
SK 5 15 1 21
UK 19 408 3 430

I alt: 488 4 734 515 5 737

 

2.2. Generelt positiv brugerfeedback 

35 % af aktive IMI-brugere, der deltog i en tilfredshedsundersøgelse i 2010, fandt IMI 
meget intuitiv og nem at bruge, 58 % fandt det ganske let at bruge, men ville finde en vis 
uddannelse og vejledning nyttig. Kun 7 % fandt ikke IMI let at bruge.  
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I 2010 blev den nye funktion "Brugerfeedback" åbnet på IMI's websted7. Den indeholder 
eksempler på den høje grad af brugertilfredshed, der er indberettet til Kommissionens 
tjenestegrene. 

Anmodninger om forbedringer, som blev fremsendt til Kommissionens tjenestegrene 
gennem nationale IMI-koordinatorer, vedrørte især 1) den flersprogede søgning efter en 
kompetent myndighed (herunder mulighed for at søge efter region), 2) tilføjelse af en 
funktionalitet til opdeling, samkøring og kopiering af anmodninger8 og 3) funktionerne 
online hjælp og sagsbehandling. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_da.html. 
8 Denne funktionalitet ville for eksempel blive brugt, hvis en myndighed kun kan svare på dele af 

en forespørgsel og gerne ville sende de andre dele til en anden myndighed i samme land. 

  
"En rumænsk læge, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer allerede 
var blevet anerkendt automatisk, fremlagde en attest for 
hæderlighed udstedt af d en lokale lægeforenin g i Bukarest. Ifølge 
vores oplysninger, skulle det have været de n nationale 
lægeforening , der udsteder denne type certifikat . Men lægen 
forklarede, at den  nationale lægeforening havde henvist hende til 
d en lokale lægeforening .  Lægen skulle kort tid senere  starte sit 
arbejde i Østrig   og hendes andre dokumenter ville snart være 
udløbet. Så vi kontaktede den rumænske lægeforening gennem IMI. 
Vi blev meget positivt overrasket over, at vi har modtaget alle
nødvendige oplysninger inden for en uge. Takket være de t hurtige 
svar fra Rumænien, kunne lægen starte sit arbejde som planlagt." 
    
 Læge foreningen, Østrig  
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2.3. Bedre overvågning af verserende sager gav gode resultater 

Selv om der ikke er nogen fast frist for svar på forespørgsler i IMI, viser statistikkerne, at 
anmodninger om oplysninger bliver behandlet meget hurtigt. Af alle forespørgsler 
indgivet i 2010, både inden for erhvervsmæssige kvalifikationer og tjenester, blev 43 % 
besvaret inden for en uge og yderligere 16 % inden for to uger. Dog forblev 9 % 
ubesvaret, selv efter otte uger.  

I samarbejde med nationale IMI-koordinatorer har Kommissionens tjenestegrene i 2010 
indledt en praksis med bedre at følge forespørgsler, der har verseret i IMI i lang tid, eller 
som venter på en handling fra den forespørgende eller den besvarende myndigheds side. 
Tabeller indeholdende alle sager, der ikke havde ændret status i mere end 30 dage blev 
sendt til de nationale IMI-koordinatorer fire gange i løbet af året. Takket være en god 
indsats i mange medlemsstater har antallet af uafsluttede sager kunnet reduceres 
betydeligt. Men der er behov for yderligere handling for at rydde puklen og forebygge 
nye forsinkelser. 

Figur 3: Sager, der har været åbne i mere end 30 dage, opdelt på den indsats, der skal træffes 
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2.4. Erhvervsmæssige kvalifikationer 

2.4.1. Nogle kompetente myndigheder for nye erhverv er endnu ikke registreret 

På området for erhvervsmæssige kvalifikationer (EK) blev IMI modtaget entusiastisk af 
de kompetente myndigheder. Efter en udvidelse af IMI til 20 håndværkserhverv såsom 
blikkenslagere og elektrikere (alle erhverv, der er anført i bilag IV til direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer) i november 2009 blev det udvidet med yderligere fire 
erhverv (rejseledere, psykologer, ingeniører og socialrådgivere) i oktober 2010, hvilket 
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bringer det samlede antal erhverv omfattet af IMI-modulet for erhvervsmæssige 
kvalifikationer op på 35. 

Registreringer for de nye erhverv har været hurtige i de fleste medlemsstater. Men i en 
række medlemsstater har man stadig ikke registreret myndighederne for alle de omfattede 
erhverv. Det skal understreges, at hver medlemsstat skal registrere mindst én kompetent 
myndighed for hvert erhverv, således at myndigheder fra andre lande kan finde en 
samtalepartner, også selv om det pågældende erhverv ikke er et lovreguleret erhverv i 
den pågældende medlemsstat. 

Figur 4: Erhverv, der mangler registrerede myndigheder i IMI 

Medlemsstat 

Antal erhverv uden 
kompetente myndigheder 
i IMI 

Cypern, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Island, Litauen, 
Letland, Rumænien, Spanien, Sverige, Det Forenede 
Kongerige  0 

Østrig, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, 
Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Polen, Slovenien 1-10 

Belgien, Italien 11-20 

Slovakiet 24 

Bulgarien, Ungarn, Irland, Nederlandene, Norge, Portugal 

Disse medlemsstater har 
registreret en IMI-

koordinator, som har det 
overordnede ansvar for 

området 
erhvervskvalifikationer 

(alle erhverv) 

 

2.4.2. Stigende udveksling af oplysninger i IMI, især om sundheds- og 
undervisningserhverv 

Efter en firedobling i 2009 steg antallet af oplysningsudvekslinger om erhvervsmæssige 
kvalifikationer med yderligere 31 % i 2010. Det viser, at kendskabet til IMI er voksende, 
og at forespørgsler via IMI mere og mere erstatter traditionelle måder at udveksle 
oplysninger på. 
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Figur 5: Antal forespørgsler vedrørende direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer fra 2008 
til 2010 
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De fleste forespørgsler i modulet for erhvervsmæssige kvalifikationer vedrørte læger, 
efterfulgt af forespørgsler vedrørende gymnasielærere, sygeplejersker og tandlæger. 

Figur 6: Antal forespørgsler i 2010 opdelt efter erhverv 

Erhverv 
1. 

kvartal 
2010  

2. kvartal 
2010  

3. kvartal 
2010  

4. kvartal 
2010 I alt 

Læge 150 144 208 182 684 
Lærer 101 118 158 153 530 
Sygeplejerske 46 75 59 48 228 
Tandlæge 40 43 39 27 149 
Farmaceut 16 14 12 16 58 
Dyrlæge 10 17 8 17 52 
Fysioterapeut 20 14 6 3 43 
Arkitekt 8 11 7 4 30 
Jordemoder 6 3 3 4 16 
Revisor 6 3 3 4 16 

Frisør / Barber / Parykmager 1 4 1 5 11 

Entreprenør / Reparatør / Installatør: 
elektrisk udstyr og apparater 0 1 3 5 9 

Skønhedsplejer 2 1 0 1 4 
Øvrige 0 1 2 6 6 

I alt: 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Svartider generelt meget gode 

58 % af forespørgslerne om oplysninger blev besvaret inden for to uger. Samlet set er 
dette et godt resultat, navnlig i betragtning af, at 11 % blev besvaret samme dag og 26 % 
inden for tre dage.  

Figur 7: Tid, der er medgået til at besvare forespørgsler vedrørende direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer i 20109 
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Der er dog betydelige forskelle mellem medlemsstaterne. 60 % eller mere af alle 
forespørgsler blev behandlet inden for en uge i 10 medlemsstater. I modsætning hertil er 

                                                 
9 Fra status "forespørgsel sendt" til status "forespørgsel besvaret". 

  
" Takket være IMI jeg var i stand til at løse et 
problem om en erhvervsdrivende fra en anden 
medlemsstat, der havde været  blokeret i 8  
måneder. Jeg brugte systemet og sendt e alle 
oplysninger og dokumenter inden 10 dage." 
   
Boligministeriet, Spanien     
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dette tal omkring 20 % eller derunder for seks lande, herunder Polen og Rumænien, som 
er de to lande, der modtager flest forespørgsler. 

Figur 8: Tid, der er medgået til at besvare forespørgsler vedrørende direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer i 2010, opdelt efter medlemsstat10 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BE
35

SE
28

CY
14

ES
101

UK
118

DK
12

DE
137

SI
8

EE
18

LU
5

AT
17

IT
87

SK
36

IE
12

CZ
30

LV
17

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HU
103

NL
31

PT
21

MT
3

PL
237

FR
34

FI
6

Inden for 3 dage Inden for 1 uge Inden for 2 uger Mere end 2 uger  

2.5. Tjenesteydelser 

2.5.1. Medlemsstaterne har nået deres registreringsmål 

IMI-modulet for tjenesteydelser har været funktionsdygtigt siden udløbet af 
gennemførelsesperioden for direktivet om tjenesteydelser den 28. december 2009. En 
lang række myndigheder var allerede blevet registreret i IMI for tjenesteydelser i løbet af 
pilotprojektet, der startede i februar 2009. Med det meste af den nationale 
gennemførelseslovgivning på plads har de fleste af medlemsstaterne nu nået eller 
overskredet deres registreringsmål (se figur 2 ovenfor).  

Etableringen af netværket af myndigheder, der beskæftiger sig med tjenesteydelser, har 
været en stor udfordring, fordi kompetencerne på dette område meget ofte ligger hos 
myndigheder på regionalt eller endda lokalt plan, navnlig hos kommunerne. I de fleste 
medlemsstater er potentielt et meget stort antal myndigheder ansvarligt for at regulere 
eller føre tilsyn med tjenesteydelser (i store/føderalt organiserede lande kan der være 
flere hundrede eller endda tusindvis af myndigheder). Denne situation har ført til 
forskellige fremgangsmåder i medlemsstaterne, der frit kan afgøre, hvilke og hvor mange 
myndigheder de registrerer i IMI: Nogle lande (som Nederlandene) har valgt at registrere 
alle kommuner i IMI, nogle lande (som Sverige) har valgt at registrere myndigheder ad 
hoc, d.v.s. hvis og når der modtages en forespørgsel, der vedrører deres ansvarsområde, 
                                                 
10 Liechtenstein er ikke medtaget, fordi de i 2010 ikke har modtaget forespørgsler. 
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og nogle lande (som Østrig) har valgt at registrere visse myndigheder som 
forbindelsespunkter, som sender og modtager forespørgsler på vegne af kommunerne. 

I betragtning af de begrænsede erfaringer med det administrative samarbejde på 
decentralt niveau er alle disse tilgange acceptable. Forpligtelsen til samarbejde er en 
resultatforpligtelse: Medlemsstaterne skal sikre, at 1) alle de forespørgsler, der modtages, 
behandles hurtigt i IMI, og 2) alle myndigheder med kompetencer vedrørende direktivet 
om tjenesteydelser har kendskab til eksistensen af IMI og ved, hvem der skal kontaktes, 
hvis de har brug for at udveksle oplysninger med en myndighed i udlandet. 

2.5.2. Brugen af systemet vokser langsomt 

Brugen af IMI er obligatorisk i forbindelse med administrativt samarbejde om direktivet 
om tjenesteydelser. Alene antallet af myndigheder, som potentielt har behov for at 
beskæftige sig med administrative samarbejde betød, at medlemsstaterne skulle gøre en 
betydelig indsats for at registrere og uddanne de relevante myndigheder. Desuden er det 
klart, at pligten til at samarbejde, i modsætning til området for faglige kvalifikationer, er 
ny i forbindelse med de øvrige centrale procedurer vedrørende levering af tjenesteydelser 
(såsom erhvervslicenser, opførelse i virksomhedsregistre, sektorspecifikke tilladelser, 
miljøtilladelser osv.). Det er også klart, at brugen af IMI kun har været obligatorisk siden 
januar 2010, så man har indtil nu kun kunnet indhøste begrænset erfaring. 

Disse faktorer kan i stort omfang forklare, at brugen af IMI i forbindelse med 
tjenesteydelser fik en relativ langsom start. Sammenlignet med det store antal 
myndigheder, der er registreret for tjenesteydelser i IMI, er antallet af 
informationsudvekslinger på dette område stadig relativt lavt.  

Figur 9: Antal informationsudvekslinger vedrørende direktivet om tjenesteydelser i 2010 
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Tilbagemeldinger fra nationale koordinatorer og registrerede brugere i systemet antyder, 
at en række andre elementer kan have bidraget til IMI's langsomme start for 
tjenesteydelser, nemlig: manglende uddannelses- og oplysningsaktiviteter, mange 
registrerede myndigheders relativt lave eksponering for grænseoverskridende sager, 
vanskeligheder med at ændre de traditionelle arbejdsmetoder, den tid, der er nødvendig 
for at forstå og vænne sig til nye retlige forpligtelser, og vanskeligheder med at bruge 
IMI. 

Den tid, det tog de kompetente myndigheder at svare på forespørgsler, har hidtil i 
gennemsnit været endnu kortere end i modulet for faglige kvalifikationer. 66 % af 
forespørgslerne blev besvaret inden for to uger. Men også på dette område venter 9 % af 
forespørgslerne stadig på et svar efter otte uger. 

Figur 10: Tid, der er medgået til besvarelse af forespørgsler vedrørende direktivet om 
tjenesteydelser i 201011 
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Denne rapport omfatter ikke statistik over forespørgsler efter tjenesteydelsessektor eller 
svartider efter medlemsstat, eftersom antallet af sager på nuværende tidspunkt er for lave 
til, at der kan drages repræsentative konklusioner. Sådanne statistikker vil blive leveret i 
den næste årsrapport om IMI. 

2.5.3. Advarselsordningen er fuldt operationel 

Ud over den almindelige informationsudveksling kræves det i medfør af artikel 29, stk. 
3), og artikel 32, stk. 1), i direktivet om tjenesteydelser, at medlemsstaterne skal 
underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen om enhver servicevirksomhed, 

                                                 
11 Fra status "forespørgsel sendt" til status "forespørgsel besvaret". 
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som kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og sikkerhed eller på miljøet. 
IMI bliver brugt til den praktiske gennemførelse af denne "advarselsordning". 

Advarselsordningen er beregnet til at blive brugt i ganske særlige tilfælde, hvor der er en 
betydelig grænseoverskridende risiko. Derfor skal brugen af den håndteres med omhu af 
de registrerede myndigheder. Der har hidtil været ét tilfælde, hvor en advarsel blev sendt 
gennem IMI. 
 

En tjenesteyder etableret i et naboland tilbød ”adventure”-
sportsaktiviteter i Sverige. Efter en alvorlig ulykke i forbindelse med 
levering af disse tjenester gennemførte de svenske myndigheder 
kontroller og fandt ud af, at sikkerhedskravene ikke var opfyldt. Men 
tjenesteyderen fortsatte med at tilbyde sine aktiviteter i Sverige og i 
andre europæiske lande. Derfor har den kompetente svenske myndighed 
sendt en advarsel til de pågældende lande gennem IMI. 

 

 

3. IT-UDVIKLING OG -FINANSIERING 

3.1. Tre store softwarefrigivelser 

I februar 2010 blev IMI version 2.0 frigivet. Der blev indført en ny arbejdsgang for at 
tage højde for kravene i "advarselsordningen" på området for tjenesteydelser (se kapitel 
2.5.3). Advarselsarbejdsgangen giver brugerne mulighed for på samme tid at advare 
myndighederne i flere andre lande om farlige aktiviteter udøvet af tjenesteydere, der 
opererer på tværs af grænserne. I et andet trin kan alle myndigheder, der har fået en 
advarsel, dele oplysninger indbyrdes med henblik på at sikre, at den farlige aktivitet kan 
tilendebringes så hurtigt som muligt. 
Version 2.0 omfattede også generelle forbedringer af IMI, såsom forbedringer af 
søgeskærmene, der gør skærmene mindre teksttunge og søgningen mere intuitiv. 
Med indførelsen af version 2.0 er IMI-systemet nu placeret på en dedikeret 
serverinfrastruktur, hvilket har gjort IMI meget hurtigere12. 
IMI version 2.1, frigivet i juni 2010, indeholdt fortrinsvis fejlrettelser og nogle 
forbedringer baseret på feedback fra brugerne. Vigtigst er, at version 2.1 introducerede 
det første sæt af "info points", ikoner placeret ved siden af felter, der kan forårsage 
brugeren vanskeligheder, og som ved klik viser en forklarende tekst. Hvor kortere 
forklaringer er tilstrækkelige, er en "svævehjælp"-funktion blevet gennemført, som giver 
korte supplerende oplysninger, når brugeren svæver over feltet med musen13. 

                                                 
12 For mere detaljeret information, se udgivelsesbemærkningerne til version 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf (findes endnu ikke 
på dansk). 

13 Se udgivelsesbemærkningerne for version 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf (findes endnu ikke på dansk). 
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Figur 11: "Info points" og "svævehjælp" 

 
 
IMI version 2.2, frigivet den 12. oktober 2010, indeholdt blandt andet yderligere "info 
points" samt indførelsen af en ny type IMI-koordinator (LIMIC) med det overordnede 
ansvar for et lovgivningsområde i 13 medlemsstater14. 

3.2. Igangværende arbejde  

Der foregår i øjeblikket udviklingsarbejde på tre hovedområder: 1) oprettelse af en 
fortegnelse over registre, 2) tilføjelse af funktioner med henblik på at give mulighed for 
opdeling og samkøring af forespørgsler (for eksempel i tilfælde, hvor en myndighed har 
spørgsmål vedrørende den samme tjenesteyder, dels om hans faglige kvalifikationer, dels 
om andre aspekter af hans tjenesteydelser, f.eks. forsikringsdækning. I dette tilfælde ville 
myndigheden skulle bruge både IMI-modulet for faglige kvalifikationer og for tjenester, 
men ville nemt kunne "samkøre" de to forespørgsler) og 3) forbedringer af 
myndighedssøgningen. 

Fortegnelsen over registre har til formål at gøre det lettere for medlemsstaterne at opfylde 
deres forpligtelse i henhold til artikel 28, stk. 7, i direktivet om tjenesteydelser om at give 
de kompetente myndigheder fra andre medlemsstater adgang til deres registre med 
oplysninger om tjenesteydere. Fortegnelsen over registre vil give de medlemsstater, der 
ejer registret, ret til at tilføje poster og opdatere dem. Metadata om hvert register, som vil 
blive oversat til alle sprog, vil beskrive arten og indholdet af registret samt betingelserne 
for adgang til det. En struktureret søgefunktion vil give brugerne mulighed for at 
identificere det register, de har behov for at konsultere.  

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf (findes endnu ikke 

på dansk). 
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3.3. Finansiering 

Finansiering fra Idabc-programmet, der dækkede de oprindelige omkostninger til 
udvikling af IMI, ophørte den 31. december 2009. I første halvår af 2010, mens ISA-
programmet (interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder)15, 
efterfølgeren til Idabc, blev oprettet, oppebar GD MARKT alle udgifter til IMI, herunder 
udvikling, vedligeholdelse, hosting, formidlingsarbejde og uddannelse. I juni 2010 
godkendte ISA-udvalget en bevilling på 1 000 000 EUR til yderligere udvikling og 
løbende vedligeholdelse af IMI indtil juni 2011. 500 000 EUR er afsat til udvikling og 
vedligeholdelse i 2010. 

Udviklingen af en database over registre inden for IMI, jf. artikel 28, stk. 7, i direktivet 
om tjenesteydelser, blev finansieret under Idabc, men på grund af arbejdsbyrden med 
udvikling i 2009 blev dette arbejde udskudt til 2010. 

Figur 12: Fordeling af IMI-budgettet for 2010 

Kilde Beløb Mål 
Idabc 350 000 Udvikling af registre 

MARKT 488 000

ISA 500 000

Generel udvikling, 
vedligeholdelse og sekundær 

support 

MARKT 237 000 Hosting 

MARKT 200 000 Formidlingsarbejde og 
uddannelse 

I alt 1 775 000   

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm (findes endnu ikke på dansk). 

  

"En stor fordel ved IMI er, at det krydser sprogbarrierer. Og hvis
du har specifikke spørgsmål ,  gør IMI det nemt at etablere direkte
kontakt med din modpart i udlandet. Der er også fordele for 
ansøgere: deres sager   bliver behandlet hurtigere, og der er ingen 
omkostninger til oversættelser." 

   
Regierungspräsidium Darmstadt, Tyskland  
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4. RETLIGE OG POLITISKE SPØRGSMÅL 

4.1. Databeskyttelse 

I sin rapport om status for databeskyttelse i IMI, der blev vedtaget i april 201016, beskrev 
Kommissionens tjenestegrene, hvordan de grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder i forbindelse med personoplysninger er sikret i IMI. Gennemførelsen 
af henstillingen om databeskyttelsesretningslinjer for IMI anses for tilfredsstillende.  
I en skrivelse af 27. juli 201017 som reaktion på rapporten hilste Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) de fremskridt, der er gjort på baggrund af den 
aftalte trin-for-trin-fremgangsmåde velkommen, men opfordrede bl.a. til et videre arbejde 
med inaktive sager og berigtigelsesanmodninger. Den tilsynsførende understregede også 
på ny, at han havde konstateret et behov for et nyt juridisk instrument, "helst som en 
forordning fra Rådet og Europa-Parlamentet, der er nødvendig for at fastsætte en mere 
omfattende ramme for anvendelsen af IMI og sørge for retssikkerhed og en højere grad 
af databeskyttelse". 
Som bebudet i Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked" vil 
Kommissionen i første halvdel af 2011 offentliggøre et forslag om et horisontalt retligt 
instrument, der skal løse disse problemer (se kapitel 6.2)18. 

4.2. Evaluering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer undervejs 

I begyndelsen af 2010 indledte Kommissionens tjenestegrene en omfattende evaluering 
af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder høringer af de kompetente 
myndigheder, faglige organisationer og borgere. Kommissionens tjenestegrene 
offentliggjorde en første gennemførelsesrapport samt erfaringsrapporter den 21. oktober 
2010; en offentlig høring er planlagt til begyndelsen af 2011. Som bebudet i 
Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked" er en endelig 
evalueringsrapport og en formel grønbog planlagt i 2011 med henblik på en eventuel 
modernisering af direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer i 201219; i den 
forbindelse vil man også vurdere behovet for en opgradering af IMI inden for rammerne 
af selve direktivet, for eksempel ved at indføre en proaktiv advarselsordning for tilfælde, 
hvor den eksisterende ordning (inden for tjenesteydelser) ikke finder anvendelse, bl.a. for 
sundhedserhverv. 

4.3. Konsolidering af IMI-netværket for tjenesteydelser 

En vigtig prioritet for de kommende måneder bliver at konsolidere IMI-netværket for 
tjenesteydelser. Kommissionens tjenestegrene vil fortsætte med at overvåge brugen af 
IMI og vil gennemføre en målrettet feedback- og bevidstgørelsesøvelse til dette formål. 
Dette blev besluttet på en konference på højt plan i januar 2011, der samlede de 
kompetente myndigheder og andre IMI-interessenter fra alle medlemsstater. 

                                                 
16 KOM(2010)170 endelig.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf 

(findes endnu ikke på dansk). 
18 Meddelelse fra Kommissionen "På vej mod en akt for det indre marked" af 11. november 2010, 

KOM(2010) 608 endelig, forslag nr. 45. 
19 Meddelelse fra Kommissionen "På vej mod en akt for det indre marked" af 11. november 2010, 

KOM(2010) 608 endelig, forslag nr. 33. 
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4.4. Udvidelse til andre politikområder 

Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne har yderligere undersøgt, hvilke andre 
politikområder ville kunne drage fordel af IMI, og hvilke nye funktionaliteter, det vil 
være nødvendigt at udvikle for at opfylde forskellige krav på disse andre områder. På 
dette grundlag vil et strategidokumentet om den videre udvikling af IMI og et forslag til 
en generel retsakt for IMI blive forelagt i 2011, jf. meddelelsen "På vej mod en akt for 
det indre marked" (se fodnote 18). 

Desuden forventes det, at et pilotprojekt i begyndelsen af 2011 i praksis vil afprøve 
anvendeligheden af IMI til administrativt samarbejde vedrørende direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF). 

5. FORMIDLINGSARBEJDE, UDDANNELSE OG BRUGERSUPPORT 

5.1. Formidlingsarbejde 

Medlemmerne af IMI-holdet i Generaldirektoratet for det Indre Marked og 
Tjenesteydelser (Kommissionen) deltog i en række arrangementer i 2010 for at øge 
kendskabet til IMI og fremme dets anvendelse. De præsenterede bl.a. IMI på flere 
konferencer og seminarer om gennemførelsen af direktivet om tjenesteydelser og afholdt 
en workshop i forbindelse med "Open Days" for kommuner og regioner den 6. oktober 
2010 i Bruxelles.  

Mange IMI-koordinatorer opfyldte meget aktivt deres rolle med at fremme IMI-nettet i 
deres land ved at præsentere det på konferencer, organisere målrettede arrangementer og 
videreformidle nyhedsbreve og reklamemateriale. Blandt de mest aktive medlemsstater 
var Nederlandene, Ungarn og Tyskland. 

Det eksisterende IMI-logo blev erstattet af en 
opdateret version, der skal give IMI et venligere 
og mere farverigt image. 

Figur 13: Opdateret IMI-logo 

 

Der blev i 2010 også lavet en række tegneserier i publikationer, på reklamegaver og i 
forbindelse med IMI-begivenheder for at illustrere fordelene ved IMI.  

I anledning af registreringen af den 5 000. myndighed i IMI, kommunen Lloret de 
Vistalegre på Mallorca (Spanien), blev der dér produceret en video. Den præsenterer et 
typisk sag, hvor IMI kan anvendes og illustrerer systemets funktion samt 
undervisningsindsatsen i medlemsstaterne. Videoen er tilgængelig på IMI-webstedet 
http://ec.europa.eu/imi-net. 
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Andre nye funktioner på IMI's websted er bl.a. "Brugerfeedback" med feedback fra IMI-
brugere på deres eget sprog og et nyt kapitel om behandling af advarsler i "uddannelses"-
sektionen. 

5.2. Uddannelsesaktiviteter i Bruxelles og i medlemsstaterne 

Ligesom i de foregående år har Kommissionens tjenestegrene støttet medlemsstaterne i 
deres uddannelses- og oplysningsaktiviteter på en række måder, bl.a. ved: 

• tilrettelæggelse af uddannelseskurser for IMI-koordinatorer i Bruxelles på 
grundlag af "train the trainers"-konceptet  

• ydelse af bistand i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale uddannelses- 
og bevidsthedsskabende arrangementer  

• tilrådighedsstillelse af et IMI-uddannelsessystem som et redskab til at gøre 
slutbrugerne fortrolige med IMI 

• tilrådighedsstillelse af flersproget undervisningsmateriale såsom håndbøger 
og eLearning-moduler ("Captivates"): 

(1) Mange medlemsstater har også afholdt kurser for IMI-brugere uden 
støtte fra Kommissionens tjenestegrene, ofte for en bestemt region eller 
baseret på et specifikt emne (f.eks. advarselsprocessen i forbindelse med 
direktivet om tjenesteydelser)  

(2) Nogle medlemsstater som Spanien og Tyskland har organiseret IMI-
uddannelse systematisk og i stor målestok med deltagelse af flere 
hundrede brugere. Nogle små lande som Cypern og Malta har haft succes 
med en individualiseret tilgang, hvor IMI-koordinatorer uddanner nye 
IMI-brugere på deres arbejdsplads. 

I en undersøgelse foretaget i juni 2010 blandt alle myndigheder, der er registreret i IMI-
modulet for direktivet om tjenesteydelser, udtalte 53 % af respondenterne, at de havde 
modtaget tilstrækkelig undervisning i, hvordan man bruger IMI. 22 % oplyste, at de ikke 
havde modtaget tilstrækkelig undervisning, og 24 %, at de ikke havde modtaget nogen 
undervisning overhovedet. I betragtning af at undersøgelsen blev foretaget ikke længe 
efter fristen for gennemførelsen af direktivet, er dette et meget opmuntrende resultat. 
Der er dog stadig et par medlemsstater, der ikke har arrangeret nogen eller meget lidt 
undervisning for deres IMI-brugere, og i nogle medlemsstater er indsatsen blevet 
svækket efter ikrafttrædelsen af den nationale gennemførelseslovgivning, somme tider på 
grund af personale- og finansieringsnedskæringer. Det er her nødvendigt med en løbende 
indsats fra de nationale IMI-koordinatorer og deres hierarkier for at sikre, at nye brugere 
modtager undervisning, og at den indledende uddannelse bliver fulgt op aktivt. 

5.3. Muligheden for et flerårigt uddannelsesprogram skal tages op til fornyet 
overvejelse på et senere tidspunkt 

Den 9. april 2010 offentliggjorde Kommissionen en rapport om uddannelse og 
udveksling af embedsmænd med ansvar for gennemførelsen af gensidig bistand i henhold 
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til tjenesteydelsesdirektivet20. Denne rapport var baseret på artikel 34, stk. 3, i direktivet 
om tjenesteydelser, som kræver, at Kommissionen "vurderer behovet for et flerårigt 
program med henblik på at tilrettelægge passende udveksling af embedsmænd og 
relevant uddannelse". 
Data indsamlet fra en række forskellige kilder, herunder undersøgelser blandt alle IMI-
brugere og -koordinatorer samt tilbagemeldinger fra IMI-uddannere, antydede, at der 
ikke var tilstrækkelig begrundelse for at vedtage et flerårigt program for uddannelse og 
udveksling af embedsmænd. Det ville have været for tidligt med et sådant program, da 
samarbejdet vedrørende direktivet om tjenesteydelser kun lige var blevet operationelt. 
Men Kommissionen foreslog at tilpasse og udvide sin uddannelses- og 
bevidstgørelsesindsats på en fleksibel måde, og når den modtog anmodninger herom fra 
medlemsstaterne. 
Kommissionen meddelte også, at den fortsat nøje ville overvåge udviklingen i 
medlemsstaterne og ville revurdere nødvendigheden af at vedtage et flerårigt program på 
grundlag af erfaringerne efter det første år med obligatorisk brug af IMI-modulet for 
tjenesteydelser. 
 

 
 

5.4. Opfølgning af vurderingen af uddannelsesbehov - nye former for 
uddannelse 

I et første skridt mod at udvide de eksisterende rammer for IMI-uddannelse har 
Kommissionens tjenestegrene indført en ny form for uddannelse af IMI-slutbrugere. I 
forbindelse med IMI-"klyngeuddannelse" samler man brugere fra en række 
medlemsstater, der arbejder inden for de samme sektorer og derfor sandsynligvis vil 
blive inddraget i udveksling af oplysninger mellem hinanden. To møder af denne art har 
hidtil fundet sted i Bruxelles, og flere er planlagt i 2011. 

                                                 
20 KOM (2010)134 endelig. 

  
" E t  slovakisk rejsebureau ønskede at levere tjenesteydelser på tværs af 
grænserne i Ungarn . Vi havde brug for at vide, om agenturet udøve de sine 
aktiviteter på  en lovlig måde i sin etableringsmedlemsstat. Så vi sendte en
forespørgsel  via IMI for at få oplysninger om virksomheden. De kom samme 
dag. Vi hav de nogle problemer med at forstå hinandens fortolkning af 
virksomhedens  finansielle forhold, så vi udvekslede en række oplysninger 
samme dag . Vi var logget på systemet hele tiden! 
Baseret på vores erfaringer kan vi bekræfte, at IMI v irkelig sikrer hurtig 
kommunikation mellem myndigheder."  
   
Kontor for handelstilladelser, Ungarn 
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• Kommissionens tjenestegrene tilbyder også støtte til medlemsstater, der 
ønsker at tilrettelægge udvekslinger af embedsmænd. Men anmodninger 
herom er indtil videre ikke blevet modtaget. 

• I betragtning af den begrænsede sagsbelastning i forbindelse med 
tjenesteydelser i 2010, hvortil årsagerne skal undersøges yderligere (se 
kapitel 2.5), forekommer det stadig for tidligt at afgøre, om der skal vedtages 
et flerårigt uddannelsesprogram eller ej. Kommissionens tjenestegrene vil 
imidlertid i tæt samarbejde med de nationale IMI-koordinatorer afprøve nye 
former for decentral uddannelse med særligt sigte på 
1) tjenesteydelsessektorer med stor grænseoverskridende aktivitet og 
2) grænseregioner. Disse aktiviteter vil i første omgang blive gennemført i 
mindre målestok og vil blive grundigt evalueret. Hvis det bliver klart, at det 
ville være nyttigt og omkostningseffektivt at udføre visse aktiviteter i en 
meget større målestok ville vedtagelsen af et flerårigt program med disse 
aktiviteter kunne blive aktuel. Kommissionens tjenestegrene vil vurdere dette 
spørgsmål i årsrapporten for 2011. 

5.5. Sikring af brugersupport af høj kvalitet 
I 2010 besvarede Kommissionens IMI-helpdesk mere end 250 anmodninger om 
assistance. Parallelt hermed har medlemsstaterne også oprettet brugersupporttjenester på 
nationalt (og undertiden også på regionalt) plan for at sikre en smidig afvikling af 
systemet i de pågældende lande. 
Eksempler på god praksis er Polen, Spanien og Tyskland. 
87 % af de brugere, der deltog i undersøgelsen om IMI og direktivet om tjenesteydelser i 
juni 2010 ved, hvem deres IMI-koordinator er, og 30 % har allerede været i kontakt med 
den pågældende. Dette viser klart, at det decentrale IMI-supportsystem med nationale og 
regionale/sektorrelaterede koordinatorer er en vellykket model. 

6. KONKLUSIONER 

6.1. Anbefalinger 
I sine konklusioner af 24. september 2009 opfordrede Rådet Kommissionen til at 
overvåge og rapportere om fremskridtene med at forbedre den praktiske funktion af det 
indre marked og opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde i 
partnerskab med henblik herpå. På denne baggrund og for at sikre, at IMI fungerer godt, 
og at dets potentiale videreudvikles, bør Kommissionens tjenestegrene, medlemsstaterne 
og IMI-koordinatorerne træffe følgende foranstaltninger: 

•  IMI-koordinatorerne: Sørge for, at det resterende efterslæb af sager bliver 
ryddet og træffe foranstaltninger til at forhindre nye forsinkelser  

•  Medlemsstaterne: Sørge for, at der er registreret kompetente myndigheder 
for alle erhverv, for hvilke IMI bruges (gælder også, hvis erhvervet ikke er 
et lovreguleret erhverv i det pågældende land) 

•  Medlemsstaterne: Hvis det er nødvendigt, træffe foranstaltninger for at 
mindske den tid, det tager myndigheder at besvare forespørgsler 
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•  Kommissionens tjenestegrene: Yderligere forbedre systemets 
brugervenlighed baseret på medlemsstaternes feedback 

•  Kommissionens tjenestegrene og IMI-koordinatorerne: Yderligere 
undersøge årsagerne til den begrænsede sagsbelastning i IMI-modulet for 
tjenesteydelser og træffe passende foranstaltninger for at forbedre 
situationen  

•  Kommissionen og de nationale IMI-koordinatorer: Afprøve og evaluere 
nye former for decentral uddannelse af IMI-brugere på området for 
tjenesteydelser, hvor målgruppen især er 1) tjenesteydelsessektorer med 
stor grænseoverskridende aktivitet og 2) grænseregioner 

•  Medlemsstaterne: Sikre et varigt engagement og passende ressourcer til 
fremme af IMI og uddannelse for IMI-brugere 

•  Medlemsstaterne: Planlægge og gennemføre uddannelses- og 
oplysningsaktiviteter på en systematisk måde og aflægge rapport om 
fremskridtene i IMI-årsrapporten for 2011 

•  Medlemsstaterne: Udnytte Kommissionens tjenestegrenes tilbud om støtte 
til uddannelse og udveksling af embedsmænd 

•  Kommissionens tjenestegrene: Udforske brugen af nye 
omkostningseffektive former for uddannelse, såsom "webinars" 

•  Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne: intensivere 
bevidstgørelsesindsatsen, blandt andet ved at øge deltagelsen i 
arrangementer 

6.2. Perspektiver 

2011 tegner til at blive endnu et travlt og udfordrende år for IMI. Særlig opmærksomhed 
vil blive rettet mod 1) yderligere at konsolidere driften af nettet på områderne faglige 
kvalifikationer og serviceydelser og 2) kortlægning af udvidelsen af IMI til andre 
politikområder. 

Den 27. januar 2011 blev en storstilet konference om IMI og direktivet om 
tjenesteydelser med titlen "IMI og direktivet om tjenesteydelser - frigivelse af det fulde 
potentiale" afholdt i Bruxelles. 

Det forventes, at et pilotprojekt om brugen af IMI til administrativt samarbejde 
vedrørende direktivet om udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF) vil starte i 
begyndelsen af året. 
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I første halvdel af 2011 vil Kommissionen offentliggøre et strategidokument om den 
fremtidige udbygning af IMI og et forslag til en horisontal retsakt som annonceret i 
Kommissionens meddelelse "På vej mod en akt for det indre marked"21. 

                                                 
21 Meddelelse fra Kommissionen "På vej mod en akt for det indre marked" af 11. november 2010, 

KOM(2010) 608 endelig, forslag nr. 45. 


