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1. INLEDNING 

1.1. Om IMI 

Informationssystemet för den inre marknaden (IMI) är ett IT-baserat informationsnätverk 
genom vilket nationella, regionala och lokala myndigheter i EU:s medlemsstater (samt 
Norge, Island och Liechtenstein)1 kan kommunicera snabbt och enkelt med sina 
motparter i andra länder. Systemet har utvecklats av Europeiska kommissionen i nära 
samarbete med medlemsstaterna. 

IMI:s viktigaste funktioner är  

•  en flerspråkig sökfunktion som hjälper behöriga myndigheter att hitta sin 
motpart i ett annat land, 

•  föröversatta frågor och svar för alla ärenden där myndigheter kan behöva 
uppgifter från andra länder, samt maskinöversättningar för flera språkpar2, 
och 

•  en mekanism med vars hjälp användarna kan följa sin 
informationsförfrågan och ärendets gång och som gör det möjligt för 
IMI-samordnarna på nationell eller regional nivå att ingripa i händelse av 
problem. 

För närvarande används IMI för administrativt samarbete inom ramen för direktivet om 
erkännande av yrkeskvalifikationer3 och tjänstedirektivet4. 

Det är viktigt att notera att IMI i dagens läge inte kan användas av konsumenter och 
företag. Det är endast avsett för myndigheter som har ansvar för de specifika 
politikområden som systemet stöder.  

1.2. Rapportens syfte 

Detta är den första årsrapporten om IMI. Här beskrivs de viktigaste händelserna under 
2010 avseende användning och fortsatt utveckling av systemet, samt avseende rättsliga 
frågor, utbildning och marknadsföring. 

                                                 
1 I detta dokument avses med begreppet ”medlemsstater” medlemsstaterna i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet, dvs. samtliga EU-medlemsstater samt Norge, Island och 
Liechtenstein. 

2 Efter tribunalens dom av den 16 december 2020 i mål T-19/08, Systran mot kommissionen (som 
ännu inte rapporterats), beslutade kommissionen att sluta använda maskinöversättningsverktyget 
ECMT som hade använts i IMI. Kommissionens avdelningar arbetar med att finna ett lämpligt 
alternativ. 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22).  

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den 
inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36).  
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I slutet av rapporten finns rekommendationer om åtgärder som kommissionens 
avdelningar, medlemsstater och IMI-samordnare i medlemsstaterna bör vidta för att se 
till att IMI fungerar väl och för att kunna fortsätta utveckla systemets hela potential. 

Denna rapport är en del av den omfattande rapporteringen från kommissionens 
avdelningar, i partnerskap med medlemsstaterna, om hur förbättringen av den inre 
marknadens funktion framskrider, i enlighet med rådets (konkurrenskraft) uppmaning i 
dess slutsatser av den 24 september 2009. Den ingår också i kommissionens åtgärder för 
att förbättra funktion och effektivitet i gränsöverskridande infrastrukturer för e-
förvaltning5 och andra åtgärder som stöder en bättre funktion hos den inre marknaden, 
t.ex. Solvit6.  

1.3. Viktiga händelser 

För IMI var 2010 ett år av konsolidering. Efter en fas då den nya funktionen, som skulle 
sörja för behoven inom två politikområden, testades och levererades på kort tid, är nu 
IMI fullt funktionellt inom båda områdena. Därför inriktades verksamheten under 2010 
främst på att uppmuntra och övervaka användning av systemet, öka användbarheten med 
utgångspunkt från reaktioner från användarna och utarbeta en strategi för den framtida 
utvecklingen av IMI. 

IMI-nätverket har fortsatt att växa snabbt under 2010. I december 2010 var 5 737 
behöriga myndigheter registrerade i IMI, jämfört med 4 508 i början av året. Detta 
motsvarar en tillväxt på 27 %. Antalet informationsutbyten inom båda de politikområden 
där IMI används har också ökat, särskilt inom området för yrkeskvalifikationer. Efter att 
ha fyrdubblats under 2009 ökade antalet med ytterligare 31 % under 2010 (se kapitel 2).  

År 2010 släpptes IMI-versionerna 2.0, 2.1 och 2.2, som innehåller ett fullt utvecklad 
arbetsflöde som stöd för de varningsmekanismer som anges i tjänstedirektivet (kapitel 3). 
Kommissionen offentliggjorde en rapport om dataskydd i IMI (kapitel 4) och erbjöd, i 
nära samarbete med nationella IMI-samordnare, en ny utbildningsform för IMI-
användare (”klusterutbildning”, kapitel 5).  

I juni 2010 godkände ISA-kommittén (lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan 
offentliga förvaltningar i EU) ett anslag på 1 000 000 euro för att finansiera 
vidareutveckling och kontinuerligt underhåll av IMI fram tilljuni 2011 (kapitel 3). 

1.4. IMI-nätverket 

Samarbetet mellan samordnarna i nätverket har fortsatt att vara aktivt och konstruktivt. 
Rådgivande samordningskommittén för den inre marknadens IMI-arbetsgrupp möttes tre 
gånger under 2010 för att diskutera frågor som prioriteringar för framtida 
programutveckling, utvidgning av IMI till fler politikområden samt 
informationsverksamhet. 

                                                 
5 Se särskilt EU:s handlingsplan för e-förvaltning, offentliggjord den 15 december 2010: 

KOM(2010) 743 slutlig. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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Det dagliga samarbetet via nationella hjälpcentraler och kommissionens hjälpcentral har 
fungerat mycket bra (se kapitel 5).  

Några medlemsstater rapporterade emellertid att de kämpar med minskade resurser och 
hög personalomsättning bland IMI-samordnarna, vilket ger problem med kontinuiteten.  

Figur 1: IMI-nätverket 

2. ANVÄNDNING AV IMI 

2.1. Nätverket fortsätter sin snabba tillväxt 

Antalet behöriga myndigheter över hela EU som registreras i IMI fortsatte att öka snabbt 
under 2010. I mars 2010 välkomnades kommunen Lloret de Vistalegre på Mallorca 
(Spanien) som den 5 000:e myndigheten som registreras i IMI. 

Nätverkets tillväxt under 2010 beror till största delen på registreringar inom 
tjänsteområdet, särskilt kommuner och motsvarande, som ofta har övergripande 
befogenheter i enlighet med tjänstedirektivets breda tematiska räckvidd. 

Ett betydande antal myndigheter är registrerade i IMI både för direktivet om 
yrkeskvalifikationer och för tjänstedirektivet. Det visar att IMI har stor potential att skapa 
synergier: myndigheter med behörigheter inom flera politikområden behöver bara lära 
sig hur man använder ett nytt IT-system, de behöver bara uppdatera sina kontaktuppgifter 
på ett ställe och de kan övervaka allt sitt informationsutbyte med utländska myndigheter 
på ett ställe. 
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Figur 2: Myndigheter registrerade i IMI per rättsligt område 

Medlems-
stat 

För yrkes-
kvalifikationer För tjänster 

För yrkes-
kvalifikationer 
och tjänster 

Totalt antal 
myndigheter 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 

Summa: 488 4 734 515 5 737 

2.2. Generellt positiva reaktioner från användarna 

Bland de aktiva IMI-användare som svarade på en enkät 2010 ansåg 35 % att IMI var 
mycket intuitivt och enkelt att använda. 58 % ansåg att det var ganska enkelt att använda 
men att viss utbildning och vägledning skulle vara bra. Endast 7 % ansåg att IMI inte var 
enkelt att använda.  
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Under 2010 tillkom en ny avdelning kallad ”Vad användarna tycker” på IMI:s 
webbplats.7 Här kan man finna belägg för den höga användarnöjdhet som rapporterats till 
kommissionen. 

Önskemål om förbättringar som vidarebefordrades till kommissionens avdelningar via 
nationella IMI-samordnare rörde särskilt 1) en flerspråkig sökfunktion för att söka efter 
en behörig myndighet (som även ger möjlighet att söka per region), 2) en ny funktion 
som gör att man kan dela upp, länka och kopiera förfrågningar8 och 3) online-hjälp och 
funktioner för att hantera förfrågningar. 

 

2.3. Bättre övervakning av ej åtgärdade ärenden gav goda resultat 

Trots att det inte finns någon fastställd tidsgräns för att svara på förfrågningar i IMI visar 
statistiken att informationsförfrågningar behandlas mycket snabbt. Av alla frågor som 
ställdes 2010, både när det gäller yrkeskvalifikationer och tjänster, besvarades 43 % inom 
en vecka och ytterligare 16 % inom två veckor. Dock var 9 % fortfarande obesvarade 
efter åtta veckor.  

I samarbete med nationella IMI-samordnare började kommissionens avdelningar under 
2010 att mera noggrant övervaka frågor som hade legat länge i IMI-systemet i väntan på 
åtgärd från den part som ställt frågan eller den myndighet som skulle svara. Fyra gånger 
under året skickades tabeller över alla ärenden som inte hade ändrat status på över 
30 dagar ut till de nationella IMI-samordnarna. Antalet oavslutade ärenden har minskat 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_sv.html. 
8 Denna funktion skulle till exempel kunna användas om en myndighet bara kan svara på en del av 

en förfrågan och skulle vilja vidarebefordra övriga delar till en annan myndighet i samma land. 

  
"En rumänsk läkare vars yrkeskvalifikationer redan hade godkänts 
automatiskt, skickade in ett  vandelsintyg utfärdat av 
distriktsläkarförbundet i Bukarest. Enligt våra uppgifter borde det 
ha varit det nationella läkarförbundet som utfärdar denna typ av 
intyg.  Läkaren förklarade emellertid att det nationella 
läkarförbundet hänvisat henne till distriktsförbundet. 
Läkaren skulle inom kort börja arbeta i Österrike och hennes
övriga dokument skulle snart upphöra att gälla. Vi kontaktade det 
nationella läkarförbundet via IMI. Vi blev mycket positivt 
överraskade av att få all nödvändig information inom en vecka. 
Tack vare det snabba svaret från Rumänien kunde läkaren börja
arbeta som planerat.”   
   
Läkarförbundet, Österrike   



SV   SV 

betydligt tack vare medlemsstaternas goda arbete. Det behövs emellertid fler åtgärder för 
att bli av med eftersläpningarna och förhindra nya förseningar. 

Figur 3: Ärenden som legat öppna mer än 30 dagar, indelade efter den åtgärd som ska vidtas 
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2.4. Yrkeskvalifikationer 

2.4.1. Registrerade myndigheter för vissa nya yrken saknas fortfarande  

Inom området yrkeskvalifikationer mottogs IMI med entusiasm av de behöriga 
myndigheterna. Efter utvidgningen av IMI i november 2009 till 20 hantverksyrken som 
rörläggare och elektriker (alla yrken som räknas upp i bilaga IV i direktivet om 
erkännande av yrkeskvalifikationer), lades ytterligare 4 yrken till i oktober 2010 
(reseledare, psykologer, ingenjörer och socialarbetare). Antalet yrken i IMI:s modul för 
yrkeskvalifikationer uppgår därmed till 35. 

Registreringar för de nya yrkena har skett snabbt i de flesta medlemsstater. Flera 
medlemsstater saknar emellertid fortfarande registrerade myndigheter för några 
yrkesgrupper Vi vill betona att alla medlemsstater måste registrera minst en behörig 
myndighet för varje yrke så att myndigheter i andra länder kan hitta en motpart att 
kommunicera med, även om yrket i fråga inte är ett reglerat yrke i den medlemsstaten. 
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Figur 4: Yrken som saknar registrerade myndigheter i IMI 

Medlemsstat 
Antal yrken utan behörig 
myndighet i IMI 

Cypern, Tjeckien, Tyskland, Estland, Island, Litauen, 
Lettland, Rumänien, Spanien, Sverige, Storbritannien  0 

Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Polen, Slovenien 1–10 

Belgien, Italien 11–20 

Slovakien 24 

Bulgarien, Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Portugal

Dessa medlemsstater har 
registrerat en IMI-

samordnare för ett rättsligt 
område, med generellt 

ansvar för 
yrkeskvalifikationer inom 

alla yrken  

2.4.2. Ökat informationsutbyte i IMI, särskilt när det gäller sjukvårdsyrken och lärare 

Efter att ha fyrdubblats 2009 ökade antalet informationsutbyten om yrkeskvalifikationer 
med ytterligare 31 % 2010. Detta visar att medvetenheten om IMI växer och att IMI mer 
och mer ersätter de traditionella sätten att utbyta information. 

Figur 5: Antal förfrågningar enligt direktivet om yrkeskvalifikationer från 2008 till 2010 
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De flesta förfrågningar i modulen för yrkeskvalifikationer rörde läkare, följt av frågor om 
högstadielärare, sjuksköterskor och tandläkare. 
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Figur 6: Antal förfrågningar 2010 efter yrke 

Yrke 2010 - 
Kvartal 1 

2010 - 
Kvartal 2

2010 - 
Kvartal 3

2010 - 
Kvartal 4 Summa 

Läkare 150 144 208 182 684 
Lärare 101 118 158 153 530 
Sjuksköterska 46 75 59 48 228 
Tandläkare 40 43 39 27 149 
Apotekare 16 14 12 16 58 
Veterinär 10 17 8 17 52 
Sjukgymnast 20 14 6 3 43 
Arkitekt 8 11 7 4 30 
Barnmorska 6 3 3 4 16 
Revisor 6 3 3 4 16 

Hårfrisör/barberare/perukmakare 1 4 1 5 11 

Elutrustning/elapparatur, 
elentreprenör/elreparatör/elinstallat
ör 

0 1 3 5 9 

Kosmetolog 2 1 0 1 4 
Övriga 0 1 2 6 6 

Summa: 406 449 509 472 1 836 

 

 

2.4.3. Svarstiderna generellt mycket goda  

58 % av informationsförfrågningarna besvarades inom två veckor. Detta är totalt sett ett 
bra resultat, särskilt med tanke på att 11 % besvarades samma dag och 26 % inom tre 
dagar.  

  
"Tack vare IMI kunde jag lösa ett problem som 
legat olöst i åtta månader och som rörde en 
yrkesutövare från en annan medlemsstat. Jag 
använde systemet och skickade all information 
och al la dokument inom tio  dagar." 
    
Bostadsministeriet, Spanien     
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Figur 7: Tid för svar på förfrågan i enlighet med direktivet om yrkeskvalifikationer 20109 
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Det finns emellertid betydande skillnader mellan medlemsstaterna. I tio medlemsstater 
behandlades 60 % eller fler av frågorna inom en vecka, medan denna siffra för sex länder 
var 20 % eller färre, däribland Polen och Rumänien som är de två länder som tar emot 
flest förfrågningar.  

                                                 
9 Från status ”förfrågan skickad” till status ”förfrågan besvarad”. 
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Figur 8: Tid för svar på förfrågan per medlemsstat10 i enlighet med direktivet om 
yrkeskvalifikationer 2010  
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2.5. Tjänster 

2.5.1. Medlemsstaterna har nått sina registreringsmål 

IMI-modulen för tjänster har varit igång sedan den 28 december 2009, den dag då 
tjänstedirektivet skulle vara genomfört. Många myndigheter hade redan varit registrerade 
i IMI för tjänster under pilotprojektet som startade i februari 2009. Nu när de nationella 
genomförandelagarna börja komma på plats har de flesta medlemsstater nått upp till eller 
överskridit sina registreringsmål (se figur 2 ovan).  

Inrättandet av nätverket för myndigheter som arbetar med tjänster har varit en stor 
utmaning eftersom behörigheten inom området mycket ofta ligger hos myndigheter på 
regional eller till och med lokal nivå, ofta kommuner. I de flesta medlemsstater finns ett 
mycket stort antal myndigheter som ansvarar för reglering eller övervakning av tjänster (i 
stora federalt styrda länder kan det handla om flera hundra eller till och med tusentals 
myndigheter). Eftersom medlemsstaterna fritt får bestämma vilka och hur många 
myndigheter de registrerar i IMI har detta hanterats på olika sätt. Några stater (som 
Nederländerna) har valt att registrera samtliga kommuner i IMI, medan andra (som 
Sverige) har valt att registrera myndigheter efter hand, dvs. om och när en förfrågan 
kommer in som rör myndighetens ansvarsområde. Åter andra (som Österrike) har valt att 
registrera vissa myndigheter som kontaktpunkter som skickar och tar emot förfrågningar 
på kommunernas vägnar. 

                                                 
10 Liechtenstein är inte inräknat eftersom landet inte fick några förfrågningar under 2010. 



SV   SV 

Med tanke på den begränsade erfarenheten av administrativt samarbete på 
decentraliserad nivå är alla dessa metoder godkända. Skyldigheten att samarbeta innebär 
skyldighet att nå resultat: Medlemsstaterna måste se till att 1) alla inkommande 
förfrågningar behandlas snabbt i IMI och att 2) alla myndigheter som är behöriga enligt 
tjänstedirektivet känner till att IMI finns och vem de ska kontakta om de behöver utbyta 
information med en myndighet i ett annat land. 

2.5.2. Användningen av systemet ökar långsamt 

Det är obligatoriskt att använda IMI för det administrativa samarbete som fastställs i 
tjänstedirektivet. Redan det faktum att antalet myndigheter som skulle kunna tänkas ha 
ett administrativt samarbete är betydande har inneburit att medlemsstaterna tvingats 
lägga ner stora ansträngningar på att registrera och utbilda de berörda myndigheterna. 
Det står också klart att skyldigheten att samarbeta, som inte finns inom området 
yrkeskvalifikationer, är en nyhet om man tänker på andra förfaranden inom 
tjänstesektorn (t.ex. tillstånd för verksamheten, registrering i företagsregister, 
sektorsspecifika godkännanden, miljötillstånd etc.). IMI har endast varit obligatoriskt 
sedan januari 2010, och naturligtvis har man ännu inte fått någon större erfarenhet av 
systemet. 

Dessa faktorer kan till stor del förklara att IMI för tjänster har varit ganska trögt i starten. 
Jämfört med det stora antalet myndigheter som registrerats för tjänster i IMI är antalet 
informationsutbyten inom området fortfarande ganska lågt.  

Figur 9: Antal informationsutbyten i enlighet med tjänstedirektivet 2010 
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Återkoppling från några nationella samordnare och registrerade användare i systemet 
pekar på att flera andra faktorer kan ha bidragit till den långsamma starten för IMI för 
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tjänster, nämligen otillräcklig utbildning och otillräckliga informationskampanjer, relativt 
begränsat antal gränsöverskridande ärenden för många av de registrerade myndigheterna, 
svårigheter att förändra traditionella arbetsmetoder, behov av tid för att förstå och vänja 
sig vid de nya lagstiftningsskyldigheterna och svårigheter med att använda IMI. 

De behöriga myndigheternas tid för att besvara förfrågningar har hittills i genomsnitt 
varit kortare än i modulen för yrkeskvalifikationer. 66 % av förfrågningarna besvarades 
inom två veckor. Dock hade 9 % av förfrågningarna även inom detta område inte fått 
något svar efter åtta veckor. 

Figur 10: Tid för svar på förfrågan i enlighet med tjänstedirektivet 201011 
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Denna rapport innehåller ingen statistik om förfrågningar per tjänstesektor eller svarstid 
för respektive medlemsstat eftersom antalet ärenden ännu är för begränsat för att man ska 
kunna dra några representativa slutsatser. Sådan statistik kommer att presenteras i nästa 
årsrapport om IMI. 

2.5.3. Varningsmekanismen fungerar fullt ut 

Förutom det reguljära utbytet av information krävs enligt artiklarna 29.3 och 32.1 i 
tjänstedirektivet att medlemsstaterna underrättar andra medlemsstater och kommissionen 
om sådana tjänsteverksamheter som skulle kunna orsaka svåra skador på människors 
hälsa eller säkerhet eller på miljön. IMI används för det praktiska genomförandet av 
denna ”varningsmekanism”. 

                                                 
11 Från status ”förfrågan skickad” till status ”förfrågan besvarad”. 
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Varningsmekanismen är tänkt att användas i mycket exceptionella fall där det finns en 
stor gränsöverskridande risk. Den behöver därför hanteras med försiktighet av de 
registrerade myndigheterna. Hittills har en varning skickats via IMI. 

 

En tjänsteleverantör från ett grannland erbjöd sport- och 
äventyrsaktiviteter i Sverige. Efter en svår olycka under ett sådant 
arrangemang genomförde de svenska myndigheterna kontroller och fann 
att säkerhetskraven inte var uppfyllda. Tjänsteleverantören fortsatte 
ändå att erbjuda sina tjänster i Sverige och i andra europeiska länder. 
Den behöriga svenska myndigheten skickade därför en varning till de 
berörda länderna via IMI. 

 

3. IT-UTVECKLING OCH FINANSIERING 

3.1. Tre viktiga programversioner 

IMI-version 2.0 släpptes i februari 2010. I denna version introducerades ett nytt 
arbetsflöde för att uppfylla de krav som varningsmekanismen ställer på tjänsteområdet 
(se kapitel 2.5.3). Med hjälp av detta arbetsflöde kan användarna varna myndigheterna i 
flera länder samtidigt om de upptäcker en tjänsteleverantör som bedriver en farlig och 
gränsöverskridande verksamhet. I ett andra steg kan alla myndigheter som har fått en 
varning dela denna information med varandra så att den farliga verksamheten stoppas så 
snabbt som möjligt. 

Version 2.0 innehöll också förbättringar av IMI, till exempel bättre sökskärmar med 
mindre textmassa och mer intuitiv sökning. I och med version 2.0 ligger IMI-systemet på 
en dedikerad server, vilket har gjort IMI mycket snabbare.12 

I juni 2010 släpptes IMI-version 2.1, som till största delen innehöll korrigeringar av 
programfel och en del förbättringar efter återkoppling från användarna. Det viktigaste 
med version 2.1 var införandet av s.k. ”info-punkter”, dvs. ikoner nära sådana fält som 
kan orsaka svårigheter och som när man klickar på dem visar en förklarande text. I de fall 
det räcker med en kortare förklaring har man infört en "mouseover-hjälp" som innebär att 
en kort informationstext visas när användaren för musen över fältet.13 
 

                                                 
12 För mer detaljerad information, se release notes för version 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 Se release notes för version 2.1: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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Figur 11: ”Info-punkter” och "mouseover-hjälp” 

 

IMI-version 2.2, som släpptes den 12 oktober 2010, innehöll bland annat fler 
”info-punkter” och införde även en ny typ av IMI-samordnare med totalansvar för ett 
rättsligt område i 13 medlemsstater (LIMIC).14 

3.2. Pågående arbete  

För närvarande bedrivs utvecklingsarbete inom tre huvudområden: 1) skapande av en 
katalog över registren, 2) tillägg av en funktion för att kunna dela upp och länka 
förfrågningar (till exempel i sådana ärenden där en myndighet har frågor om en 
tjänsteleverantör som dels rör dennes yrkeskvalifikationer, dels andra aspekter av 
tjänsten såsom försäkringar. I detta fall måste myndigheten använda både IMI-modulen 
för yrkeskvalifikationer och modulen för tjänster men skulle lätt kunna "länka ihop" 
dessa två förfrågningar) samt 3) förbättringar i funktionen för att söka efter myndigheter. 

Katalogen över registren är tänkt att göra det lättare för medlemsstaterna att uppfylla sina 
skyldigheter enligt artikel 28.7 i tjänstedirektivet, som föreskriver att medlemsstaterna 
ska se till att behöriga myndigheter har tillgång till deras register med information om 
tjänsteleverantörer. Medlemsstaterna som äger registren ska kunna gå in och lägga till 
poster och uppdatera dem. Metadata om varje register kommer att översättas till samtliga 
språk och innehålla typ, innehåll och åtkomstvillkor för registret. En strukturerad 
sökfunktion gör att användarna kan hitta det register de behöver.  

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

Finansiering genom IDABC-programmet täckte kostnaderna för den inledande 
utvecklingen av IMI men upphörde den 31 december 2009. Under första hälften av 2010, 
medan efterträdaren till IDABC, ISA-programmet15 (lösningar för att uppnå 
interoperabilitet mellan offentliga förvaltningar i EU), inrättades stod GD Inre 
marknaden och tjänster för alla kostnader för IMI, inklusive kostnaderna för utveckling, 
underhåll, värddator, marknadsföring och utbildning. I juni 2010 godkände ISA-
kommittén ett anslag på 1 000 000 euro för fortsatt utveckling och kontinuerligt 
underhåll av IMI till och med juni 2011. Av dessa medel är 500 000 euro avsedda för 
utveckling och underhåll under 2010. 

Utvecklingen av en registerdatabas inom IMI enligt artikel 28.7 i tjänstedirektivet 
finansierades av IDABC, men på grund av allt annat utvecklingsarbete under 2009 sköts 
detta upp till 2010. 

Figur 12: Fördelning av IMI:s budget 2010 

Källa Summa Mål 

IDABC 350 000 Utveckling av register 

MARKT 488 000

ISA 500 000

Generellt utvecklingsarbete, 
underhåll och andra linjens 
support 

MARKT 237 000 Värddator 

MARKT 200 000 Marknadsföring och utbildning 

Summa 1 775 000  

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

  

" En stor fördel med IMI är att det bryter språkbarriärerna. Om 
du har några specifika frågor gör IMI det lättare att få 
direktkontakt med din motpart utomlands. Det finns fördelar för 
de sökande också:  deras akter behandlas snabbare och det blir 
inga kostnader för översättning." 

   
Regeringspresidiet D armstadt, Tyskland 
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4. RÄTTSLIGA OCH POLITISKA FRÅGOR 

4.1. Dataskydd 

I en rapport om dataskyddet i IMI som antogs i april 201016, beskrev kommissionen hur 
de grundläggande rättigheterna och friheterna avseende personuppgifter garanteras i IMI. 
Genomförandet av rekommendationen om riktlinjer för dataskyddet i IMI anses vara 
tillfredsställande. 

I en skrivelse av den 27 juli 201017 som svar på denna rapport välkomnade Europeiska 
datatillsynsmannen de gjorda framstegen grundat på den överenskomna stegvisa strategin 
men uppmanade till fortsatt arbete bland annat om de inaktiva ärendena och 
framställningar om rättelse. Han betonade återigen att han såg ett behov av ett nytt 
rättligt instrument, helst i form av en förordning från rådet och parlamentet. En sådan 
behövs för att fastställa en mer omfattande ram för IMI:s verksamhet och för att 
tillgodose kraven på rättssäkerhet och bättre dataskydd. 

Enligt kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” ska kommissionen 
offentliggöra ett förslag till ett övergripande rättsligt instrument som kommer att åtgärda 
dessa problem under första halvåret 2011 (se kapitel 6.2).18 

4.2. Kommande utvärdering av direktivet om erkännande av 
yrkeskvalifikationer 

I början av 2010 inledde kommissionens avdelningar en omfattande utvärdering av 
direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och vände sig då till behöriga 
myndigheter, yrkesorganisationer och medborgare. En första införlivanderapport och 
rapporter över gjorda erfarenheter offentliggjordes den 21 oktober 2010. Ett offentligt 
samråd planeras till i början av 2011. I kommissionens meddelande ”På väg mot en inre 
marknadsakt” planeras en slutlig utvärderingsrapport och en grönbok att färdigställas 
2011 för att eventuellt modernisera direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer 
under 201219. Man kommer där att analysera behovet av en uppgradering av IMI i 
enlighet med direktivet, t.ex. genom att införa en proaktiv varningsmekanism för ärenden 
där den nuvarande mekanismen (inom tjänsteområdet) inte tillämpas, särskilt för 
vårdyrken. 

4.3. Konsolidering av IMI-nätverket för tjänster 

En viktig prioritering för de kommande månaderna kommer att bli att konsolidera IMI-
nätverket för tjänster. Kommissionens avdelningar kommer att fortsätta att övervaka 
användningen av systemet och genomföra en målinriktad återkopplings- och 
informationsåtgärd för detta ändamål. Som uppstart hölls en högnivåkonferens i 

                                                 
16 KOM(2010) 170 slutlig.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt” av den 11 november 2010, 

KOM(2010) 608 slutlig, förslag nr 45. 
19 Se ovan, förslag nr 33. 
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januari 2011 där behöriga myndigheter och andra IMI-intressenter från alla 
medlemsstater sammanfördes. 

4.4. Utvidgning till andra politikområden 

Kommissionens avdelningar och medlemsstaterna har vidare undersökt vilka andra 
rättsliga områden som skulle kunna ha nytta av IMI och vilka nya funktioner som 
behöver utvecklas för att uppfylla de olika behoven inom dessa nya områden. På dessa 
grunder kommer ett strategidokument om den fortsatta utvecklingen av IMI och ett 
förslag till allmänt rättsligt instrument för IMI att utarbetas under 2011, vilket anges i 
meddelandet om en inre marknadsakt (se fotnot 18). 

Tidigt under 2011 förväntas också ett pilotprojekt praktiskt testa IMI:s operabilitet och 
användbarhet för administrativt samarbete i enlighet med direktivet om utstationering av 
arbetstagare (direktiv 96/71/EG). 

5. MARKNADSFÖRING, UTBILDNING OCH ANVÄNDARSTÖD 

5.1. Marknadsföring 

Medlemmarna i IMI-teamet i kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och 
tjänster deltog i flera arrangemang under 2010 för att öka medvetenheten om IMI och 
främja användningen av systemet. De presenterade IMI vid flera konferenser och 
seminarier om genomförandet av tjänstedirektivet och organiserade en workshop under 
öppet hus-dagarna för kommuner och regioner den 6 oktober 2010 i Bryssel.  

Många IMI-samordnare var mycket aktiva och uppfyllde sin roll som främjare av IMI-
nätverket i sina länder genom att presentera det vid konferenser, organisera målinriktade 
evenemang och sprida nyhetsbrev och reklammaterial. Några av de mest aktiva 
medlemsländerna var Nederländerna, Ungern och Tyskland. 

Den befintliga IMI-logotypen byttes ut mot en 

uppdaterad version som är tänkt att ge en mera 

vänlig och färgglad bild av IMI. 

Figur 13: Uppdaterad IMI-

logotyp 

 

Under 2010 togs även tecknade serier fram för att illustrera fördelarna med IMI i 
publikationer, på marknadsföringsmaterial och vid IMI-evenemang.  

Med anledning av att den 5 000:e myndigheten registrerades i IMI, kommunen Lloret de 
Vistalegre på Mallorca (Spanien), gjordes en videofilm på platsen. Den visar ett typiskt 
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ärende när man kan använda IMI och illustrerar systemets funktion och även 
utbildningsinsatserna i medlemsstaterna. Videon finns tillgänglig på IMI:s webbplats 
http://ec.europa.eu/imi-net. 

Andra nya funktioner på IMI:s webbplats är det nya avsnittet ”Vad användarna tycker”, 
där det finns synpunkter från IMI-användarna på deras eget språk samt ett nytt kapitel 
under avsnittet om utbildning som handlar om hur man hanterar varningar. 

5.2. Utbildningsverksamhet i Bryssel och medlemsstaterna 

Liksom tidigare år stöttade kommissionens avdelningar medlemsstaterna i deras arbete 
med utbildning och information på flera sätt, nämligen 

• genom att organisera utbildningspass för IMI-samordnare i Bryssel som 
grundar sig på konceptet ”utbilda utbildarna”  

• genom att hjälpa till med att organisera nationella utbildnings- och 
informationsevenemang  

• genom att tillhandahålla ett IMI-utbildningssystem som ett verktyg för att 
slutanvändarna ska bli väl förtrogna med IMI 

• genom att tillhandahålla flerspråkigt utbildningsmaterial, som handböcker 
och moduler för eLearning (”Captivates”).  

(1) Många medlemsstater organiserade också utbildningspass för 
IMI-användare utan stöd av kommissionens avdelningar, ofta för en 
särskild region eller om ett specifikt ämne (t.ex. arbetsflödet för 
varningar i enlighet med tjänstedirektivet).  

(2) Vissa medlemsstater som Spanien och Tyskland organiserade 
IMI-utbildningar systematiskt och i stor skala och nådde flera hundra 
användare. Några små länder som Cypern och Malta har varit 
framgångsrika med en mer personlig strategi som går ut på att 
IMI-samordnarna utbildar nya IMI-användare på arbetsplatsen. 

Enligt en enkät som utfördes i juni 2010 bland alla myndigheter som registrerats i 
IMI-modulen för tjänstedirektivet ansåg 53 % av dem som svarade att de hade fått 
tillräcklig utbildning i användningen av IMI. 22 % ansåg att utbildningen hade varit 
otillräcklig och 24 % uppgav att de inte hade fått någon utbildning alls. Med tanke på att 
enkäten gjordes ganska snart efter det att tidsfristen för genomförandet hade gått ut är 
detta ett mycket bra resultat. 

Det finns emellertid fortfarande ett fåtal medlemsstater som inte har organiserat någon 
utbildning eller endast väldigt knapphändig utbildning for IMI-användarna, och i vissa 
medlemsstater har ansträngningarna minskat efter det att den nationella 
genomförandelagstiftningen har trätt i kraft, ibland på grund av nedskärning av personal 
och finansiering. Ett fortlöpande engagemang krävs här från de nationella IMI-
samordnarna och deras inbördes strukturer för att se till att de nya användarna får 
utbildning och att den inledande utbildningen aktivt följs upp. 
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5.3. Möjlighet till senare omvärdering av behovet av ett flerårigt 
utbildningsprogram 

Den 9 april 2010 offentliggjorde kommissionen en rapport om utbildning och utbyte av 
tjänstemän som ansvarar för genomförandet av ömsesidigt bistånd i enlighet med 
tjänstedirektivet.20 Rapporten grundar sig på artikel 34.3 i tjänstedirektivet, som kräver 
att kommissionen ”skall bedöma om det behöver inrättas ett flerårigt program för att 
organisera relevanta utbyten av tjänstemän och utbildning”. 

Uppgifter som samlats in från flera olika källor, däribland enkäter bland samtliga 
IMI-användare och samordnare samt återkoppling från IMI-utbildare, tyder på att det inte 
fanns tillräckliga motiv för att anta ett flerårigt program för utbildning och utbyte av 
tjänstemän. Ett sådant program skulle ha kommit alltför tidigt, vid en tidpunkt när 
samarbetet i enlighet med tjänstedirektivet precis hade inletts. Kommissionen föreslog 
emellertid att man kunde anpassa och utöka sina utbildnings- och informationsinsatser på 
ett flexibelt sätt, när och om man fick sådana förfrågningar från medlemsstaterna. 
Kommissionen meddelade också att man skulle fortsätta att noga övervaka utvecklingen i 
medlemsstaterna och åter ta upp frågan om att anta ett flerårigt program efter 
erfarenheterna från det första året med obligatorisk användning av IMI-modulen för 
tjänster. 

 

5.4. Uppföljning av bedömningen av utbildningsbehovet – nya 
utbildningsmetoder 

I ett första steg mot att utvidga de befintliga ramarna för IMI-utbildning införde 
kommissionen en ny metod för utbildning av IMI-slutanvändarna. IMI:s 
”klusterutbildning” sammanför användare från en grupp medlemsstater, som arbetar 
inom samma sektorer och därför troligen kommer att utbyta information sinsemellan. Än 
så länge har två utbildningstillfällen ägt rum i Bryssel och fler planeras under 2011. 

                                                 
20 KOM(2010) 134 slutlig 

  
" En slovakisk resebyrå ville erbjuda sina tjänster i Ungern. Vi behövde ta 
reda på om resebyrån arbetade på ett lagligt sätt i den medlemsstat där den 
hade sitt säte.  Vi skickade en förfrågan via IMI och bad våra slovakiska 
kolleger att få uppgifter om företaget, vilken de bekräftade samma dag.   Vi 
hade vissa svårigheter med att förstå varandras tolkning av företagets 
ekonomiska bakgrund så vi utbytte information ett par gånger under dagen.   
Vi var inloggade i systemet hela tiden! Med dessa erfarenheter kan vi 
bekräfta att IMI verkligen ger möjlighet till snabb kommunikation mellan 
myndigheter ."   
   
Trade Licensing Office , Ungern 
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• Kommissionens avdelningar erbjöd också stöd till medlemsstater som vill 
organisera utbyte av tjänstemän. Hittills har dock inga sådana önskemål 
kommit in. 

• Med tanke på det begränsade antalet ärenden under 2010 på tjänsteområdet, 
vars orsaker behöver utredas vidare (se kapitel 2.5), verkar det ännu vara för 
tidigt att besluta om ett flerårigt utbildningsprogram ska antas eller inte. 
Kommissionens avdelningar kommer dock att i nära samarbete med de 
nationella IMI-samordnarna pröva nya former av decentraliserad utbildning 
som särskilt inriktas på 1) tjänstesektorer med omfattande 
gränsöverskridande verksamheter och 2) gränsregioner. Denna verksamhet 
kommer att genomföras i liten skala till en början och utvärderas noggrant. 
Om det står klart att det skulle vara användbart och kostnadseffektivt att 
genomföra viss verksamhet i en mycket större skala kan man tänka sig att 
anta ett flerårigt program som innehåller denna typ av utbildning. 
Kommissionen kommer att bedöma detta i årsrapporten 2011. 

5.5. Garantera hjälpcentraler med hög kvalitet som stöd till användarna 

Under 2010 besvarade kommissionens IMI-hjälpcentral över 250 frågor.  
Medlemsstaterna har också inrättat stödtjänster för användarna på nationell (och ibland 
även regional) nivå för att garantera att systemet fungerar smidigt i deras land. Exempel 
på god praxis finns i Polen, Spanien och Tyskland. 
87 % av de användare som deltog i enkäten om IMI och tjänstedirektivet i juni 2010 vet 
vem som är deras IMI-samordnare och 30 % har redan varit i kontakt med samordnaren. 
Detta visar klart att det decentraliserade IMI-stödsystemet som inkluderar nationella och 
regionala eller sektorsrelaterade samordnare är en framgångsrik modell. 

6. SLUTSATSER 

6.1. Rekommendationer 

I sina slutsatser av den 24 september 2009 uppmanade rådet kommissionen att övervaka 
och rapportera om hur förbättringen av den inre marknadens praktiska funktion 
framskrider samt uppmuntrade kommissionen och medlemsstaterna att arbeta i 
partnerskap för detta syfte. Med tanke på detta och för att se till att IMI fungerar väl och 
fortsätter att utveckla sin potential måste följande åtgärder vidtas av kommissionens 
avdelningar, medlemsstaterna och IMI-samordnarna: 

•  IMI-samordnarna måste se till att de eftersläpande ärendena åtgärdas och 
vidta åtgärder för att förhindra nya eftersläpningar.  

•  Medlemsstaterna måste se till att behöriga myndigheter registreras för alla 
yrken där IMI används (gäller även om yrket inte är ett reglerat yrke i landet i 
fråga). 

•  Medlemsstaterna måste där så krävs vidta åtgärder för att minska den tid 
det tar för myndigheterna att svara på förfrågningar. 
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•  Kommissionens avdelningar måste förbättra systemets användarvänlighet 
ytterligare på grundval av återkoppling från medlemsstaterna. 

•  Kommissionens avdelningar och IMI-samordnarna måste ytterligare 
undersöka anledningarna till det låga antalet ärenden i IMI-modulen för 
tjänster och vidta adekvata åtgärder för att förbättra situationen.  

•  Kommissionens avdelningar och de nationella IMI-samordnarna måste 
pröva och utvärdera nya metoder för decentraliserad utbildning av IMI-
användare inom tjänsteområdet, med särskild inriktning på 1) tjänstesektorer 
med omfattande gränsöverskridande verksamheter och 2) gränsregioner. 

•  Medlemsstaterna måste garantera ett varaktigt åtagande och lämpliga 
resurser för främjande av IMI och utbildning av IMI-användarna. 

•  Medlemsstaterna måste planera och genomföra utbildnings- och 
informationsverksamhet på ett systematiskt sätt och rapportera om 
framstegen i IMI:s årsrapport 2011. 

•  Medlemsstaterna måste använda sig av kommissionens avdelningar som 
stöd vid utbildning och utbyte av tjänstemän. 

•  Kommissionens avdelningar måste undersöka användningen av nya 
kostnadseffektiva utbildningsformer, t.ex. ”webinars”. 

•  Kommissionens avdelningar och medlemsstaterna måste sprida mer 
information, bland annat genom att öka deltagandet i evenemang. 

6.2. Framtidsperspektiv 

År 2011 ser ut att bli ytterligare ett utmanande år fyllt av verksamhet för IMI. Särskild 
uppmärksamhet kommer att ägnas åt 1) ytterligare konsolidering av nätverkets funktioner 
inom områdena yrkeskvalifikationer och tjänster och 2) kartläggning av IMI:s utvidgning 
till andra politikområden. 

Den 27 januari 2011 hölls en stor konferens i Bryssel om IMI och tjänstedirektivet, med 
titeln ”IMI och tjänstedirektivet – frigör hela potentialen”. 

Ett pilotprojekt om användning av IMI för administrativt samarbete i enlighet med 
direktivet om utstationering av arbetstagare (direktiv 96/71/EG) förväntas starta i början 
av året. 

Under första halvåret 2011 kommer kommissionen i enlighet med sitt meddelande ”På 
väg mot en inre marknadsakt”21 att offentliggöra ett strategidokument om den vidare 
utvidgningen av IMI och lägga fram ett förslag till ett övergripande rättsligt instrument. 

                                                 
21 Se fotnot 18, förslag nr 45. 


