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1. UVOD 

1.1 O IMI 

Informacijski sistem za notranji trg (IMI) je računalniško podprto informacijsko omrežje, 
ki nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom v državah članicah EU (ter na 
Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu)1 omogoča hitro in preprosto sporazumevanje z 
organi v drugih državah. Razvila ga je Evropska komisija v tesnem sodelovanju z 
državami članicami. 

IMI vključuje zlasti:  

•  funkcijo večjezičnega iskanja, ki pristojnim organom pomaga najti 
ustrezen organ v drugi državi; 

•  vnaprej prevedena vprašanja in odgovore za vse primere, v katerih bodo 
verjetno potrebne informacije iz tujine, in strojno prevajanje za več 
jezikovnih parov2 ter 

•  mehanizem sledenja, ki uporabnikom omogoča spremljanje njihovih 
zahtevkov za informacije, koordinatorjem IMI na nacionalni ali regionalni 
ravni pa posredovanje v primeru težav. 

IMI se zdaj uporablja za upravno sodelovanje v okviru direktive o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij3 in direktive o storitvah4. 

Poudariti je treba, da IMI zdaj ne morejo uporabljati potrošniki ali podjetja. To orodje je 
namenjeno le organom, pristojnim na posameznih področjih politike, ki jih podpira.  

1.2 Namen poročila 

To je prvo letno poročilo o IMI. Vključuje najpomembnejše dogajanje v letu 2010 v 
zvezi z uporabo in nadaljnjim razvojem sistema ter pravnimi vprašanji, usposabljanjem 
in promocijo. 

V priporočilih na koncu poročila so navedeni ukrepi, ki jih morajo sprejeti službe 
Komisije, države članice in koordinatorji IMI v državah članicah, da bi zagotovili dobro 
delovanje IMI in nadaljnji razvoj njegovega potenciala. 

                                                 
1 V tem dokumentu izraz „države članice“ pomeni države članice Evropskega gospodarskega 

prostora, tj. vse države članice EU ter Norveško, Islandijo in Lihtenštajn. 
2 Komisija se je na podlagi sodbe Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2010 v zadevi T-19/07, 

Systran proti Komisiji, (poročila še ni) odločila začasno opustiti uporabo orodja za strojno 
prevajanje ECMT, ki se je uporabljalo v IMI. Službe Komisije pripravljajo primerno nadomestno 
rešitev.  

3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).  

4 Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu (UL L 376, 27.12.2006, str. 36).  
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Poročilo je del širšega poročanja služb Komisije v sodelovanju z državami članicami o 
napredku pri izboljšanju dejanskega delovanja notranjega trga, k čemur je pozval Svet za 
konkurenčnost v svojih sklepih z dne 24. septembra 2009. Povezano je tudi z 
dejavnostmi Komisije za izboljšanje delovanja in učinkovitosti čezmejne infrastrukture 
e-uprave5 ter drugimi ukrepi za boljše delovanje notranjega trga, kot je SOLVIT6.  

1.3 Poudarki 

Leto 2010 je bilo namenjeno utrjevanju IMI. Po obdobju preskušanja nove funkcije, ki 
izpolnjuje zahteve obeh področij politike, in njenem kratkotrajnem izvajanju IMI zdaj na 
obeh področjih deluje v celoti. Zato je bil leta 2010 poudarek predvsem na spodbujanju 
in spremljanju uporabe sistema, izboljšanju njegove uporabnosti na podlagi povratnih 
informacij uporabnikov ter pripravi strategije za nadaljnji razvoj IMI. 

Omrežje IMI se je leta 2010 še naprej hitro širilo. Konec decembra 2010 je bilo v sistemu 
IMI registriranih 5 737 pristojnih organov, kar v primerjavi s 4 508 pristojnimi organi na 
začetku leta pomeni 27-odstotno rast. Povečalo se je tudi število izmenjav informacij na 
obeh področjih politike, na katerih se uporablja IMI, zlasti na področju poklicnih 
kvalifikacij, na katerem se je število izmenjav v letu 2009 povečalo za štirikrat, potem pa 
še za 31 % (glej poglavje 2).  

Leta 2010 so bile predstavljene različice IMI 2.0, 2.1 in 2.2, vključno s celovitim 
potekom dela, ki podpira mehanizem opozarjanja iz direktive o storitvah (poglavje 3). 
Komisija je objavila poročilo o varstvu podatkov v IMI (poglavje 4) in v tesnem 
sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji IMI pripravila novo obliko usposabljanja za 
uporabnike IMI („skupinsko usposabljanje“, poglavje 5).  

Odbor ISA (interoperabilne rešitve za evropske javne uprave) je junija 2010 odobril 
finančna sredstva v višini 1 000 000 EUR za nadaljnji razvoj in tekoče vzdrževanje IMI 
do junija 2011 (poglavje 3). 

1.4 Omrežje IMI 

Sodelovanje v omrežju koordinatorjev je bilo dejavno in ustvarjalno. Delovna skupina 
IMAC za IMI se je leta 2010 sestala trikrat, pri čemer je razpravljala o vprašanjih, kot so 
prednostne naloge pri prihodnjem razvoju programske opreme, širitev IMI na druga 
področja politike in dejavnosti ozaveščanja. 

Zelo dobro je potekalo tudi stalno sodelovanje prek nacionalnih služb za pomoč 
uporabnikom in službe Komisije za pomoč uporabnikom (glej poglavje 5).  

Vendar je nekaj držav članic imelo težave zaradi omejenih sredstev in pogostih 
kadrovskih menjav na mestih koordinatorjev IMI, kar je negativno vplivalo na stalnost.  

                                                 
5 Glej zlasti Evropski akcijski načrt za e-upravo, objavljen 15. decembra 2010, 

COM(2010) 743 konč. 
6 http://ec.europa.eu/solvit/ 
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Slika 1: Omrežje IMI 

2. UPORABA IMI 

2.1 Hitra rast omrežja 

Število pristojnih organov v EU, registriranih v IMI, se je leta 2010 dodatno znatno 
povečalo. Občina Lloret de Vistalegre na Majorki (Španija) se je marca 2010 vključila v 
IMI kot pettisoči organ. 

Omrežje se je leta 2010 povečalo zlasti zaradi registracij na področju storitev, pri čemer 
gre predvsem za občine, ki imajo pogosto horizontalne pristojnosti na širokem 
tematskem področju uporabe direktive o storitvah. 

Veliko organov je v IMI registriranih za direktivo o poklicnih kvalifikacijah in direktivo 
o storitvah, kar pomeni, da lahko IMI ustvarja sinergije: organi, pristojni na več 
področjih politike, se morajo naučiti uporabljati samo en nov računalniški sistem, 
posodabljati svoje kontaktne podatke le na enem mestu, poleg tega lahko na enem mestu 
spremljajo vse izmenjave informacij s tujimi organi. 
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Slika 2: Organi, registrirani v IMI glede na zakonodajno področje 

Država 
članica 

Za poklicne 
kvalifikacije Za storitve 

Za poklicne 
kvalifikacije in 

storitve 
Skupno število 
organov v 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 
Skupaj: 488 4 734 515 5 737 

 

2.2 Običajno pozitivne povratne informacije uporabnikov 

Po mnenju 35 % aktivnih uporabnikov IMI, ki so leta 2010 sodelovali v raziskavi o 
zadovoljstvu uporabnikov, je uporaba IMI zelo intuitivna in preprosta, 58 % pa jih je 
menilo, da je uporaba IMI precej preprosta, vendar bi bila usposabljanje in navodila 
koristna. Da uporaba IMI ni preprosta, jih je menilo le 7 %.  
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Na spletni strani IMI je bil leta 2010 uveden nov razdelek „Mnenje uporabnikov“.7 
Vključuje nekaj sporočil, ki kažejo na visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov, o kateri 
so bile obveščene službe Komisije. 

Zahteve za izboljšave, ki so jih službam Komisije posredovali nacionalni koordinatorji 
IMI, so povezane zlasti z (1) večjezičnim iskanjem pristojnega organa (vključno s 
funkcijo iskanja po regiji), (2) dodajanjem funkcije, ki omogoča ločevanje, povezovanje 
in kopiranje zahtevkov8, ter (3) funkcijami spletne pomoči in upravljanja zahtevkov. 

 

2.3 Dobri rezultati boljšega spremljanja nerešenih zadev 

Čeprav ni nobenega določenega roka za odgovore na zahtevke v IMI, se zahtevki za 
informacije glede na statistične podatke obravnavajo zelo hitro. Na 43 % vseh zahtevkov, 
ki so bili leta 2010 poslani na področju poklicnih kvalifikacij in storitev, je bilo 
odgovorjeno v enem tednu, na 16 % pa v dveh tednih. Vendar na 9 % zahtevkov ni bilo 
odgovorjeno niti po osmih tednih.  

Službe Komisije so leta 2010 v sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji IMI začele bolj 
natančno spremljati zahtevke, ki so bili nerešeni dlje časa, ker organ, ki je poslal 
zahtevek, ali organ, ki ga je prejel, ni ukrepal. Preglednice z vsemi zadevami, katerih 
stanje se ni spremenilo več kot 30 dni, so bile poslane nacionalnim koordinatorjem IMI 
štirikrat v letu. Zaradi vztrajnega prizadevanja v več državah članicah se je število 
nerešenih zadev znatno zmanjšalo. Vendar so potrebni dodatni ukrepi, da se odpravi 
zaostanek in preprečijo nove zamude. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sl.html 
8 Ta funkcija se na primer uporablja, če lahko organ odgovori le na del zahtevka in želi druge dele 

zahtevka posredovati drugemu organu v isti državi. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

„Romunska zdravnica, katere poklicne kvalifikacije so bile
samodejno priznane, je predložila potrdilo o dobrem ugledu, ki ga
je izdala obmo?na zdravniška zbornica v B ukarešti.  Po naših 
podatkih bi morala takšno potrdilo izdati nacionalna zdravniška 
zbornica.   Vendar je zdravnica pojasnila, da jo je nacionalna
zbornica napotila na obmo?ni organ.  
Zdravnica bi morala v kratkem za?eti delo v Avstriji in njeni drugi
dokument i so bili tik pred iztekom veljavnosti.  Zato smo prek IMI 
stopili v stik z romunsko zdravniško zbornico.  Zelo smo bili 
navdušeni, da smo vse pomembne informacije prejeli v enem tednu.   
Zaradi hitrega odgovora iz Romunije je lahko zdravnica za?ela 
delati, ko t je bilo na?rtovano.“  
  
Zdravniška zbornica, Avstrija  
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Slika 3: Zadeve, nerešene več kot 30 dni, glede na ukrep, ki ga je treba sprejeti 
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2.4 Poklicne kvalifikacije 

2.4.1 Še vedno nekaj neregistriranih pristojnih organov za nove poklice 

Pristojni organi na področju poklicnih kvalifikacij (PK) so IMI sprejeli z navdušenjem. 
Po širitvi IMI novembra 2009 na 20 obrtnih poklicev, kot so vodovodarji in električarji 
(vsi poklici so navedeni v Prilogi IV k direktivi o poklicnih kvalifikacijah), je bil IMI 
oktobra 2010 razširjen na 4 dodatne poklice (turistične vodnike, psihologe, inženirje in 
socialne delavce), tako da modul IMI za poklicne kvalifikacije zajema skupaj 35 
poklicev. 

Registracije za nove poklice so v večini držav članic hitre. Vendar nekaj držav članic še 
vedno ni registriralo organov za vse zajete poklice. Poudariti je treba, da mora vsaka 
država članica registrirati vsaj en pristojni organ za vsak poklic, da organom iz drugih 
držav zagotovi sogovornika, tudi če zadevni poklic v tej državi članici ni reguliran 
poklic. 
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Slika 4: Poklici, za katere v IMI ni registriranih organov 

Država članica 
Število poklicev, za katere 
v IMI ni pristojnih organov 

Ciper, Češka republika, Nemčija, Estonija, Islandija, Litva, 
Latvija, Romunija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo  0 

Avstrija, Danska, Finska, Francija, Grčija, Lihtenštajn, 
Luksemburg, Malta, Poljska, Slovenija 1 do 10 
Belgija, Italija 11 do 20 

Slovaška 24 

Bolgarija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska 

Te države članice so 
registrirale koordinatorja IMI 

za zakonodajno področje 
(LIMIC), ki je splošno 
pristojen za področje 

poklicnih kvalifikacij in 
pokriva vse poklice. 

2.4.2 Povečanje izmenjave informacij v IMI zlasti o zdravniških poklicih in učiteljih 

Število izmenjav informacij na področju poklicnih kvalifikacij se je leta 2009 štirikrat 
povečalo, leta 2010 pa za dodatnih 31 %. To pomeni, da se izboljšuje ozaveščenost o IMI 
in da pošiljanje zahtevkov prek IMI vedno pogosteje nadomešča tradicionalne načine 
izmenjave informacij. 

Slika 5: Število zahtevkov v skladu z direktivo o poklicnih kvalifikacijah od leta 2008 do leta 2010 
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Večina zahtevkov v modulu za poklicne kvalifikacije je bila povezana z zdravniki, temu 
pa so sledili zahtevki za srednješolske učitelje, medicinske sestre in zobozdravnike. 

Slika 6: Število zahtevkov leta 2010 glede na poklic 

Poklic 2010 – 
četrtletje 1 

2010 – 
četrtletje 2

2010 – 
četrtletje 3

2010 – 
četrtletje 4 Skupaj

Zdravnik 150 144 208 182 684
Učitelj 101 118 158 153 530
Medicinska sestra 46 75 59 48 228
Zobozdravnik 40 43 39 27 149
Farmacevt 16 14 12 16 58
Veterinar 10 17 8 17 52
Fizioterapevt 20 14 6 3 43
Arhitekt 8 11 7 4 30
Babica 6 3 3 4 16
Računovodja 6 3 3 4 16

Frizer/brivec/lasuljar 1 4 1 5 11

Dobavitelj/popravljavec/inštalater 
električne opreme/gospodinjskih 
naprav 

0 1 3 5 9

Kozmetik 2 1 0 1 4
Drugo 0 1 2 6 6

Skupaj: 406 449 509 472 1 836

 

2.4.3 Na splošno zelo dobri odzivni časi  

Na 58 % zahtevkov za informacije je bilo odgovorjeno v dveh tednih. Na splošno je ta 
rezultat dober, saj je bilo na 11 % zahtevkov odgovorjeno isti dan, na 26 % zahtevkov pa 
v treh dneh.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

„Prek IMI sem lahko rešila težavo v zvezi s 
strokovnjakom iz druge države ?lanice, ki je bila 8
mesecev na mrtvi to?ki.  Uporabila sem sistem, 
tako da sem vse informacije in dokumen te poslala 
v 10 dneh.“  
  
Ministrstvo za stanovanjske zadeve, Španija   
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Slika 7: Čas za odgovor na zahtevke v skladu z direktivo o poklicnih kvalifikacijah leta 20109 
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Vendar se stanje v posameznih državah članicah zelo razlikuje. Medtem ko je bilo v 10 
državah članicah najmanj 60 % vseh zahtevkov obravnavanih v enem tednu, jih je bilo v 
šestih državah, vključno s Poljsko in Romunijo, ki prejmeta največ zahtevkov, 
obravnavanih približno 20 % ali manj. 

Slika 8: Čas za odgovor na zahtevke v skladu z direktivo o poklicnih kvalifikacijah 
leta 2010 glede na državo članico10 
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9 S stanja „zahtevek poslan“ na stanje „zahtevek odgovorjen“. 
10 Lihtenštajn ni vključen, ker leta 2010 ni prejel nobenega zahtevka. 
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2.5 Storitve 

2.5.1 Države članice dosegajo cilje glede registracije 

Modul IMI za storitve deluje od 28. decembra 2009, ko se je končalo obdobje izvajanja 
direktive o storitvah. Veliko organov se je registriralo v IMI za storitve že med pilotnim 
projektom, ki se je začel februarja 2009. Glede na to, da je nacionalna izvedbena 
zakonodaja večinoma sprejeta, je večina držav članic dosegla ali presegla cilje glede 
registracije (glej sliko 2 zgoraj).  

Vzpostavitev omrežja organov za storitve je bila precej zahtevna, ker so na tem področju 
zelo pogosto pristojni organi na regionalni ali celo lokalni ravni, zlasti občine. V večini 
držav članic je lahko za regulacijo storitvenih dejavnosti ali njihov nadzor pristojnih zelo 
veliko organov (v velikih/zveznih državah je lahko več sto ali celo tisoč organov). Zato 
so države članice, ki se lahko prosto odločijo, katere organe in koliko organov bodo 
registrirale v IMI, uporabile različne pristope: nekatere države (na primer Nizozemska) 
so v IMI registrirale vse občine, nekatere države (na primer Švedska) so se odločile za 
priložnostno registracijo organov, tj. če in kadar prejmejo zahtevek, ki spada na njihovo 
področje pristojnosti, nekatere države (na primer Avstrija) pa so registrirale nekatere 
organe kot točke za stike, ki pošiljajo in prejemajo zahtevke v imenu občin. 

Glede na omejene izkušnje z upravnim sodelovanjem na decentralizirani ravni so vsi ti 
pristopi sprejemljivi. Obveznost sodelovanja pomeni obveznost doseganja rezultatov: 
države članice morajo zagotoviti, da (1) so vsi prejeti zahtevki v IMI obravnavani takoj 
ter da (2) so vsi organi, pristojni v skladu z direktivo o storitvah, seznanjeni s tem, da IMI 
obstaja in s kom stopiti v stik, če si morajo izmenjati informacije s tujim organom. 

2.5.2 Počasno povečevanje uporabe sistema 

Uporaba IMI je v skladu z direktivo o storitvah na področju upravnega sodelovanja 
obvezna. Ker je organov, ki so lahko vključeni v upravno sodelovanje, zelo veliko, so si 
morale države članice znatno prizadevati za registracijo in usposabljanje ustreznih 
organov. V primerjavi s področjem poklicnih kvalifikacij je novost tudi obveznost 
sodelovanja glede drugih glavnih postopkov v zvezi z izvajanjem storitev (na primer 
dovoljenja za poslovanje, vpis v poslovne registre, področna dovoljenja, okoljska 
dovoljenja itd.). Poleg tega je uporaba IMI obvezna šele od januarja 2010, zato je do zdaj 
pridobljenih le malo izkušenj. 

Na podlagi teh dejavnikov je večinoma mogoče pojasniti razmeroma počasen zagon 
uporabe IMI za storitve. V primerjavi z velikim številom organov, registriranih za 
storitve v IMI, je število izmenjav informacij na tem področju še vedno razmeroma 
majhno.  
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Slika 9: Število izmenjav informacij v skladu z direktivo o storitvah leta 2010 
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Na podlagi povratnih informacij nekaterih nacionalnih koordinatorjev in registriranih 
uporabnikov sistema je ugotovljeno, da so k počasnemu zagonu IMI za storitve morda 
prispevali nekateri drugi elementi: nezadostne dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja, 
razmeroma majhna izpostavljenost veliko registriranih organov čezmejnim zadevam, 
težave pri spreminjanju tradicionalnih metod dela, čas, potreben za razumevanje novih 
pravnih obveznosti in privajanje takšnim obveznostim, ter težave pri uporabi IMI. 

Čas, ki so ga pristojni organi potrebovali za odgovor na zahtevke, je bil do zdaj 
povprečno celo krajši kot v modulu za poklicne kvalifikacije. Na 66 % zahtevkov je bilo 
odgovorjeno v dveh tednih. Vendar je bilo tudi na tem področju 9 % zahtevkov 
neodgovorjenih po osmih tednih. 

Slika 10: Čas za odgovor na zahtevke v skladu z direktivo o storitvah leta 201011 
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11 S stanja „zahtevek poslan“ na stanje „zahtevek odgovorjen“. 
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To poročilo ne vključuje statističnih podatkov o zahtevkih glede na storitveni sektor ali 
odzivnih časih glede na državo članico, ker je število zadev na tej stopnji premajhno za 
reprezentativne ugotovitve. Takšni statistični podatki bodo navedeni v naslednjem letnem 
poročilu o IMI. 

2.5.3 Celovito delovanje mehanizma opozarjanja 

Poleg običajne izmenjave informacij morajo države članice v skladu s členoma 29(3) in 
32(1) direktive o storitvah druge države članice in Komisijo obvestiti o kakršnih koli 
storitvenih dejavnostih, ki bi lahko resno škodile zdravju ali varnosti oseb ali okolju. IMI 
se uporablja za izvajanje tega „mehanizma opozarjanja“ v praksi. 

Mehanizem opozarjanja se uporablja v izjemnih primerih, kadar obstaja znatno čezmejno 
tveganje. Zato ga morajo registrirani organi uporabljati previdno. Do zdaj je bilo 
opozorilo poslano prek IMI le enkrat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponudnik storitev iz sosednje države je ponujal pustolovske športne 
dejavnosti na Švedskem. Po hudi nesreči med izvajanjem teh storitev so 
švedski organi izvedli preverjanje in ugotovili, da niso bile izpolnjene 
varnostne zahteve. Vendar je ponudnik še vedno ponujal svoje storitve na 
Švedskem in v drugih evropskih državah. Zato je pristojni švedski organ 
poslal zadevnim državam opozorilo prek IMI. 

 

3. RAZVOJ IN FINANCIRANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

3.1 Tri glavne različice programske opreme 

Različica IMI 2.0 je bila izdana februarja 2010. Z njo je bil uveden nov potek dela, ki 
izpolnjuje zahteve „mehanizma opozarjanja“ na področju storitev (glej poglavje 2.5.3). 
Potek dela pri opozarjanju uporabnikom omogoča, da hkrati opozorijo organe v več 
drugih državah o nevarnih dejavnostih ponudnikov storitev, ki izvajajo čezmejne 
dejavnosti. Potem si lahko vsi organi, ki so prejeli opozorilo, izmenjajo informacije in 
tako zagotovijo, da se nevarna dejavnost čim prej preneha izvajati. 
Različica 2.0 je vključevala tudi generične izboljšave IMI, kot so izboljšave iskalnih 
zaslonov, s katerimi se je zmanjšala količina besedila na zaslonih in je iskanje postalo 
bolj intuitivno. 
Z uvedbo različice 2.0 sistem IMI zdaj gostuje na namenski strežniški infrastrukturi, ki 
zagotavlja znatno hitrejše delovanje IMI.12 

                                                 
12 Za podrobnejše informacije glej opombe ob izdaji različice 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
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Različica IMI 2.1, izdana junija 2010, je vključevala zlasti rešitve za odpravo napak in 
nekaj izboljšav, ki so temeljile na povratnih informacijah uporabnikov. Najpomembnejša 
novost v različici 2.1 je bil prvi sklop „infotočk“, tj. ikon ob poljih, pri katerih bi lahko 
imeli uporabniki težave, pri čemer se s klikom na takšno točko prikaže pojasnilo. Za 
primere, v katerih zadoščajo krajša pojasnila, je bila uvedena funkcija „pomoči v 
lebdečem oknu“, pri kateri se prikažejo kratke dodatne informacije, kadar uporabnik 
pokaže na polje z miškinim kazalcem.13 

Slika 11: „Infotočke“ in „pomoč v lebdečem oknu“ 

 

Z različico IMI 2.2, izdano 12. oktobra 2010, so bile med drugim uvedene dodatne 
„infotočke“ in nova vrsta koordinatorja IMI s splošno pristojnostjo za eno zakonodajno 
področje v 13 državah članicah (LIMIC).14 

3.2 Tekoče delo  

Razvojne dejavnosti zdaj potekajo na treh glavnih področjih, ki so: (1) ustvarjanje 
imenika za registre; (2) dodajanje funkcij za ločevanje in povezovanje zahtevkov (ko ima 
na primer organ vprašanja o istem ponudniku storitev, ki so povezana z njegovimi 
poklicnimi kvalifikacijami na eni strani in drugimi vidiki njegovega zagotavljanja 
storitev, kot je zavarovanje, na drugi strani. V tem primeru bi moral organ uporabiti oba 
modula IMI, tj. za poklicne kvalifikacije in storitve, vendar bi lahko oba zahtevka 
preprosto „povezal“.); ter (3) izboljšave iskanja organa. 

Namen imenika za registre je državam članicam olajšati izpolnjevanje njihove obveznosti 
iz člena 28(7) direktive o storitvah, v skladu s katerim morajo pristojnim organom iz 
drugih držav članic zagotoviti dostop do svojih registrov, ki vključujejo informacije o 
ponudnikih storitev. Imenik registrov bo državam članicam, ki bodo imele register, 
omogočal dodajanje in posodabljanje vnosov. Metapodatki o vsakem registru, ki bodo 
prevedeni v vse jezike, bodo opisovali vrsto, vsebino in pogoje dostopa za register. S 
strukturirano funkcijo iskanja bodo lahko uporabniki izbrali register, ki ga potrebujejo.  

                                                 
13 Glej opombe ob izdaji za različico 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf 
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3.3 Financiranje 

Financiranje iz programa IDABC, ki je krilo stroške začetnega razvoja IMI, se je končalo 
31. decembra 2009. V prvi polovici leta 2010, med vzpostavitvijo programa ISA 
(interoperabilne rešitve za evropske javne uprave)15, ki je nasledil program IDABC, je 
vse stroške za IMI, vključno z razvojem, vzdrževanjem, gostovanjem ter promocijo in 
usposabljanjem, plačal GD MARKT. Odbor ISA je junija 2010 odobril finančna sredstva 
v višini 1 000 000 EUR za nadaljnji razvoj in tekoče vzdrževanje IMI do junija 2011. Za 
razvoj in vzdrževanje v letu 2010 je namenjenih 500 000 EUR. 

Razvoj zbirke registrov v IMI v podporo izvajanju člena 28(7) direktive o storitvah je bil 
financiran iz programa IDABC, vendar je bil zaradi delovne obremenitve na področju 
razvoja leta 2009 odložen do leta 2010. 

Slika 12: Razčlenitev proračuna IMI za leto 2010 

Vir Znesek Cilj 

IDABC 350 000 Razvoj registrov 

MARKT 488 000

ISA 500 000
Splošen razvoj, vzdrževanje in 
druga raven podpore 

MARKT 237 000 Gostovanje 

MARKT 200 000 Promocija in usposabljanje 

Skupaj 1 775 000  

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

„Pomembna prednost IMI je premagovanje jezikovnih ovir.   Poleg 
tega je prek IMI lažje vzpostaviti neposreden stik z ustreznim 
organom v tujini, ?e se pojavijo specifi?na vprašanja.  IMI 
zagotavlja tudi pr ednosti za vlagatelje:  njihove vloge se 
obravnavajo hitreje in nimajo stroškov za prevajanje.“  

   
Regierungspräsidium Darmstadt, Nem?ija   
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4. PRAVNA VPRAŠANJA IN VPRAŠANJA POLITIKE 

4.1 Varstvo podatkov 

Službe Komisije so v poročilu o stanju varstva podatkov v IMI, sprejetem aprila 2010,16 
opisale, kako so v IMI zagotovljene temeljne pravice in svoboščine glede osebnih 
podatkov. Izvajanje priporočila o smernicah v zvezi z varstvom podatkov za IMI je 
zadovoljivo.  
Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) je v dopisu z dne 27. julija 201017, s 
katerim je odgovoril na poročilo, z odobravanjem sprejel napredek na podlagi 
dogovorjenega postopnega pristopa ter pozval k nadaljnjemu delu med drugim na 
področju neaktivnih zadev in zahtevkov za popravek. Poleg tega je ponovno poudaril, da 
je po njegovem mnenju potreben nov pravni instrument, „po možnosti uredba Sveta in 
Parlamenta, ki je potrebna za vzpostavitev celovitejšega okvira za delovanje IMI ter 
zagotovitev pravne varnosti in višje stopnje varstva podatkov“. 
Kot je navedeno v sporočilu Komisije „K aktu za enotni trg“, bo Komisija v prvi polovici 
leta 2011 objavila predlog horizontalnega pravnega instrumenta, v katerem bodo 
obravnavana ta vprašanja (glej poglavje 6.2).18 

4.2 Vrednotenje direktive o poklicnih kvalifikacijah 

Službe Komisije so na začetku leta 2010 začele obsežno vrednotenje direktive o 
poklicnih kvalifikacijah, vključno s posvetovanji s pristojnimi organi, poklicnimi 
združenji in državljani. Prvo poročilo o prenosu in poročila o izkušnjah so objavile 
21. oktobra 2010, pri čemer načrtujejo, da bo javno posvetovanje potekalo na začetku 
leta 2011. Kot je navedeno v sporočilu Komisije „K aktu za enotni trg“, naj bi bila 
končno ocenjevalno poročilo in ustrezna zelena knjiga, ki sta namenjena možni 
posodobitvi direktive o poklicnih kvalifikacijah leta 201219, objavljena leta 2011; ob tem 
bo ocenjena tudi potreba po nadgradnji IMI v skladu z direktivo, na primer z uvedbo 
proaktivnega mehanizma opozarjanja v primerih, v katerih se ne uporablja sedanji 
mehanizem (na področju storitev), zlasti za zdravstvene poklice. 

4.3 Utrditev omrežja IMI za storitve 

Pomembna prednostna naloga v naslednjih mesecih bo utrditev omrežja IMI za storitve. 
Službe Komisije bodo še naprej spremljale njegovo uporabo in za ta namen izvajale 
ciljno usmerjene dejavnosti zagotavljanja povratnih informacij in ozaveščanja. Te 
dejavnosti so se začele s konferenco na visoki ravni januarja 2011, ki je vključevala 
pristojne organe in druge zainteresirane strani IMI iz vseh držav članic. 

                                                 
16 COM(2010) 170 konč.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf 
18 Sporočilo Komisije „K aktu za enotni trg“ z dne 11. novembra 2010, COM(2010) 608 konč., 

predlog št. 45. 
19 Glej zgoraj, predlog št. 33. 
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4.4 Širitev na druga področja politike 

Službe Komisije in države članice so dodatno preučile, na katerih drugih zakonodajnih 
področjih bi bilo koristno uporabljati IMI in katere nove funkcije bi bilo treba razviti, da 
bi izpolnili različne zahteve teh področij. Na podlagi tega bosta leta 2011 predložena 
strateški dokument o nadaljnjem razvoju IMI in predlog splošnega pravnega instrumenta 
za IMI, kot je navedeno v sporočilu o aktu za enotni trg (glej opombo 18). 

Poleg tega se pričakuje, da bosta v začetku leta 2011 s pilotnim projektom praktično 
preskušena delovanje in uporabnost IMI za upravno sodelovanje v skladu z direktivo o 
napotitvi delavcev (Direktiva 96/71/ES). 

5. PROMOCIJA, USPOSABLJANJE IN PODPORA UPORABNIKOM 

5.1 Promocija 

Člani skupine IMI iz Generalnega direktorata za notranji trg in storitve Komisije so 
leta 2010 sodelovali na več dogodkih, ki so bili namenjeni ozaveščanju o IMI in 
spodbujanju njegove uporabe. IMI so predstavili na več konferencah in seminarjih o 
izvajanju direktive o storitvah, poleg tega so 6. oktobra 2010 v Bruslju organizirali 
delavnico v okviru Odprtih dni za občine in regije.  

Veliko koordinatorjev IMI je vlogo promocije omrežja IMI v svoji državi izpolnjevalo 
zelo dejavno, tako da so sistem IMI predstavili na konferencah, organizirali ciljno 
usmerjene dogodke ter objavili glasila in promocijsko gradivo. Najbolj dejavne države 
članice so bile Nizozemska, Madžarska in Nemčija. 

Sedanji logotip IMI je bil nadomeščen z novejšo 
različico, ki naj bi prispevala k prijaznejši in 
barvitejši podobi IMI. 

Slika 13: Posodobljen logotip 
IMI 

 

Leta 2010 je bilo v publikacijah, promocijskem gradivu in v sklopu dogodkov IMI 
pripravljenih tudi več risb, ki prikazujejo prednosti IMI.  

Ob registraciji pettisočega organa IMI, tj. občine Lloret de Vistalegre na Majorki 
(Španija), je bil tam izdelan videoposnetek. Prikazuje običajen primer, v katerem se 
lahko uporablja IMI, delovanje sistema in prizadevanja glede usposabljanja v državah 
članicah. Videoposnetek je na voljo na spletni strani IMI: http://ec.europa.eu/imi-net. 

Novi elementi na spletni strani IMI vključujejo tudi nov razdelek „Mnenje uporabnikov“ 
s povratnimi informacijami uporabnikov IMI v njihovem jeziku in novo poglavje o 
ravnanju z opozorili v razdelku „Usposabljanje“. 
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5.2 Usposabljanje v Bruslju in državah članicah 

Službe Komisije so podobno kot v prejšnjih letih podpirale države članice pri dejavnostih 
usposabljanja in ozaveščanja na več načinov: 

• z organizacijo usposabljanj za koordinatorje IMI v Bruslju v skladu s 
pristopom „usposabljanje izvajalcev usposabljanj“;  

• z zagotavljanjem pomoči pri organizaciji nacionalnih dogodkov v zvezi z 
usposabljanjem in ozaveščanjem;  

• z zagotavljanjem sistema usposabljanja IMI kot orodja, s katerim končni 
uporabniki spoznajo sistem IMI; 

• z zagotavljanjem večjezičnega gradiva za usposabljanje, kot so priročniki in 
moduli za e-učenje („Captivates“): 

(1) Veliko držav članic je organiziralo tudi usposabljanja za uporabnike IMI 
brez podpore služb Komisije, pri čemer so bila takšna usposabljanja 
pogosto namenjena posameznim regijam ali posameznim temam (npr. 
potek dela pri opozarjanju v skladu z direktivo o storitvah).  

(2) Nekatere države članice, kot sta Španija in Nemčija, so usposabljanje 
IMI organizirale sistematično in obsežno, saj je na njem sodelovalo več 
sto uporabnikov. Nekatere majhne države, kot sta Ciper in Malta, so 
uspešno izvajale personaliziran pristop, pri katerem so koordinatorji IMI 
usposabljali nove uporabnike IMI na njihovem delovnem mestu. 

V raziskavi, ki je bila izvedena junija 2010 in v kateri so sodelovali vsi organi, 
registrirani za modul IMI za direktivo za storitve, je 53 % vprašanih odgovorilo, da je 
bilo usposabljanje o uporabi IMI zadostno. Za 22 % vprašanih je bilo usposabljanje 
nezadostno, 24 % pa usposabljanja sploh ni imelo. Glede na to, da je bila raziskava 
izvedena kmalu po roku za izvajanje Direktive, je ta rezultat zelo spodbuden. 
Vendar še vedno nekaj držav članic ni organiziralo usposabljanja za svoje uporabnike 
IMI ali ga je organiziralo v zelo majhnem obsegu, pri čemer se je prizadevanje v 
nekaterih državah članicah po začetku veljavnosti nacionalne izvedbene zakonodaje 
zmanjšalo, včasih zaradi zmanjšanja števila osebja ali financiranja. Nacionalni 
koordinatorji IMI ter njihovi nadrejeni in podrejeni si morajo stalno prizadevati, da 
zagotovijo usposabljanje za nove uporabnike in da se začetno usposabljanje dejavno 
nadaljuje. 

5.3 Poznejša ponovna obravnava možnosti za večletni program usposabljanja 

Komisija je 9. aprila 2010 objavila poročilo o usposabljanju in izmenjavah uradnikov, 
odgovornih za izvajanje medsebojne pomoči po direktivi o storitvah.20 Poročilo temelji 
na členu 34(3) direktive o storitvah, ki določa, da Komisija „oceni potrebo po 
vzpostavitvi večletnega programa za pripravo ustrezne izmenjave uradnikov in 
usposabljanja“. 

                                                 
20 COM(2010) 134 konč. 
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Na podlagi podatkov iz več različnih virov, vključno z raziskavami z vsemi uporabniki in 
koordinatorji IMI ter povratnimi informacijami izvajalcev usposabljanj IMI, je 
ugotovljeno, da sprejetje večletnega programa za usposabljanje in izmenjavo uradnikov 
ni dovolj utemeljeno. Na tej točki, ko je sodelovanje po direktivi o storitvah šele dobro 
zaživelo, bi bil tak program preuranjen. Vendar je Komisija predlagala prilagodljivo 
spremembo in širitev usposabljanja in ozaveščanja, ko bo prejela ustrezne zahtevke držav 
članic. 
Poleg tega je Komisija izjavila, da bo še naprej podrobno spremljala razvoj v državah 
članicah in na podlagi izkušenj po prvem letu obvezne uporabe modula IMI za storitve 
ponovno ocenila, ali je treba sprejeti večletni program. 

 

5.4 Nadaljnji ukrepi glede ocenjevanja potreb po usposabljanju – nove oblike 
usposabljanja 

Kot prvi ukrep pri širitvi sedanjega okvira usposabljanja za IMI so službe Komisije 
uvedle novo obliko usposabljanja za končne uporabnike IMI. Na „skupinskem 
usposabljanju“ IMI sodelujejo uporabniki iz skupine držav članic, ki delajo na enakih 
področjih in bodo zato med njimi verjetno potekale izmenjave informacij. Takšno 
usposabljanje je do zdaj dvakrat potekalo v Bruslju, pri čemer naj bi bilo leta 2011 
organiziranih še več takšnih usposabljanj. 

• Poleg tega so službe Komisije ponudile podporo državam članicam, ki bi 
želele organizirati izmenjavo uradnikov. Vendar do zdaj takšnih zahtev še 
niso prejele. 

• Glede na omejeno število zadev za storitve v letu 2010, pri čemer je treba 
dodatno preučiti razloge za to (glej poglavje 2.5), je za odločitev o sprejetju 
večletnega programa usposabljanja še vedno prezgodaj. Vendar bodo službe 
Komisije v tesnem sodelovanju z nacionalnimi koordinatorji IMI poskusno 
izvajale nove oblike decentraliziranega usposabljanja, ki bo namenjeno zlasti 
(1) storitvenim sektorjem z obsežnimi čezmejnimi dejavnostmi in (2) 
obmejnim regijam. Te dejavnosti se bodo najprej izvajale v majhnem obsegu 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

„Slovaška potovalna agencija je želela zagotavljati ?ezmejne storitve na 
Madžarskem. Izvedeti smo morali, ali agencija zakonito opravlja dejavnosti 
v državi ?lanici ustanovitve. Zato smo prek IMI poslali zahtevek našim 
slovaškim kolegom in jih vprašali o zastopanju družbe, pri ?emer so nam
odgovorili še isti dan. Nekaj težav smo imeli pri razumevanju razlage 
finan?nega ozadja družbe, zato smo si v enem dnevu izmenjali dve ali tri 
sporo?ila. V sistem smo bili prijavljeni ves ?as!  
Na podlagi naših izkušenj lahko potrdimo, da IMI dejansko zagotavlja hitro 
sporazumevanje med organi.“  
   
Urad za izdajo  dovoljenj za opravljanje dejavnosti, Madžarska   
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in bodo natančno vrednotene. Če bo ugotovljeno, da bi bilo obsežnejše 
izvajanje nekaterih dejavnosti koristno in stroškovno učinkovito, bo 
načrtovano sprejetje večletnega programa, ki bo vključeval te dejavnosti. 
Službe Komisije bodo to vprašanje preučile v letnem poročilu za leto 2011. 

5.5 Zagotavljanje podpore z visokokakovostno službo za pomoč uporabnikom 

Služba Komisije za pomoč uporabnikom IMI je leta 2010 odgovorila na več kot 250 
zahtevkov za pomoč.  
Poleg tega so države članice za zagotovitev nemotenega delovanja sistema v državi 
vzpostavile storitve za pomoč uporabnikom na nacionalni (in ponekod tudi regionalni) 
ravni. Primeri dobre prakse so Poljska, Španija in Nemčija. 
V raziskavi o IMI in direktivi o storitvah junija 2010 je 87 % uporabnikov, ki so v njej 
sodelovali, vedelo, kdo je njihov koordinator IMI, pri čemer jih je 30 % že bilo v stiku z 
njim. To nedvomno pomeni, da je sistem decentralizirane podpore IMI, ki vključuje 
nacionalne in regionalne koordinatorje/koordinatorje za posamezen sektor, uspešen 
model. 

6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

6.1 Priporočila 

Svet je v sklepih z dne 24. septembra 2009 pozval Komisijo, naj spremlja napredek pri 
izboljšanju dejanskega delovanja notranjega trga in o njem poroča, ter spodbudil 
Komisijo in države članice k partnerskemu delu za doseganje tega cilja. Da bi se to 
upoštevalo ter da bi se zagotovila dobro delovanje IMI in nadaljnji razvoj njegovega 
potenciala, morajo službe Komisije, države članice in koordinatorji IMI sprejeti 
naslednje ukrepe: 

•  koordinatorji IMI: zagotoviti, da bo zaostanek pri obravnavi zadev 
odpravljen, in sprejeti ukrepe za preprečitev novih zaostankov;  

•  države članice: zagotoviti registracijo pristojnih organov za vse poklice, 
za katere se uporablja IMI (tudi če poklic v njihovi državi ni reguliran); 

•  države članice: po potrebi sprejeti ukrepe za skrajšanje časa, v katerem 
organi odgovorijo na zahtevke; 

•  službe Komisije: na podlagi povratnih informacij držav članic zagotoviti, 
da bo sistem uporabnikom še bolj prijazen; 

•  službe Komisije in koordinatorji IMI: dodatno preučiti razloge za majhno 
število zadev v modulu IMI za storitve in sprejeti ustrezne ukrepe za 
izboljšanje stanja;  

•  Komisija in nacionalni koordinatorji IMI: preskusiti in ovrednotiti nove 
oblike decentraliziranega usposabljanja za uporabnike IMI na področju 
storitev, ki bo namenjeno zlasti (1) storitvenim sektorjem z obsežnimi 
čezmejnimi dejavnostmi in (2) obmejnim regijam; 
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•  države članice: zagotoviti trajno obveznost in ustrezna sredstva za 
promocijo IMI in usposabljanje za uporabnike IMI; 

•  države članice: sistematično načrtovati in izvajati dejavnosti usposabljanja 
in ozaveščanja ter poročati o napredku v letnem poročilu o IMI za leto 2011; 

•  države članice: izkoristiti podporo, ki jo službe Komisije omogočajo pri 
usposabljanju in izmenjavi uradnikov; 

•  službe Komisije: preučiti uporabo novih stroškovno učinkovitih oblik 
usposabljanja, kot so spletni seminarji; 

•  službe Komisije in države članice: okrepiti prizadevanje glede 
ozaveščanja tudi z večjo udeležbo na dogodkih. 

6.2 Obeti za prihodnost 

Kot kaže, bo tudi leto 2011 za IMI zelo aktivno in polno izzivov. Posebna pozornost bo 
namenjena (1) nadaljnjemu utrjevanju delovanja omrežja na področjih poklicnih 
kvalifikacij in storitev ter (2) načrtovanju širitve IMI na druga področja politike. 

V Bruslju je 27. januarja 2011 potekala obsežna konferenca o IMI in direktivi o storitvah 
„IMI in direktiva o storitvah – uresničevanje celotnega potenciala“. 

Pričakuje se, da se bo v začetku leta začel pilotni projekt o uporabi IMI za upravno 
sodelovanje v skladu z direktivo o napotitvi delavcev (Direktiva 96/71/ES). 

Komisija bo v prvi polovici leta 2011 objavila strateški dokument o prihodnji širitvi IMI 
in predlog horizontalnega pravnega instrumenta, kot je navedeno v sporočilu Komisije 
„K aktu za enotni trg“21. 

                                                 
21 Glej opombo 18, predlog št. 45. 


