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1. GENERELLE SPØRGSMÅL 

1.1. Brugen af IMI-statistikker 

Nogle af jer viste interesse for anvendelsen af IMI på EU-niveau. Nedenfor finder du en 
række statistikker for IMI. Hver måned offentliggør vi opdaterede statistikker på 
Kommissionens IMI-website: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Din myndighed er ikke kompetent til at svare på en forespørgsel 

Har din myndighed modtaget en forespørgsel, som den ikke er kompetent til at svare på? 
Du kan nemt videresende forespørgslen til den rette ansvarlige myndighed i dit 
medlemsland. Brug knappen  "Send forespørgsel videre" nederst på skærmen. 
Forespørgslen forsvinder da fra din handlingsliste. Din myndighed vil ikke optræde i den 
videresendte forespørgsel, og du vil ikke have adgang til den, da du ikke længere er 
ansvarlig for forespørgslen (og derfor ikke bør have adgang til de personoplysninger og 
andre oplysninger, der udveksles). Hvis du ikke ved, hvilken kompetent myndighed i dit 
medlemsland, du skal sende forespørgslen videre til, kan du videresende den til din 
nationale IMI-koordinator. 

1.2. Oversættelser i systemet 

Når der tilføjes et nyt lovgivningsområde til systemet, kan du støde på steder i systemet, 
der endnu ikke er blevet fuldstændigt oversat. Vi tilføjer oversættelserne så hurtigt, vi 
kan. Hvis du opdager dele af IMI-systemet, der ikke er oversat, kan du kontakte din 
nationale IMI-koordinator (NIMIC) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/contact_da.html). NIMIC'en videresender dine bemærkninger til Kommissionen. 

2. TEKNISKE SPØRGSMÅL 

2.1. Browser 

IMI er testet med følgende browsere: Internet Explorer fra og med version 7, Firefox og 
Chrome (automatisk opdatering). Hvis du har en ældre udgave af Internet Explorer, kan 
du opleve problemer med visningen af IMI og med visse funktioner. 

Fra og med version 5 af IMI-systemet (fra maj 2012) er skriftstørrelsen blevet mindre. 
Husk, at du kan ændre størrelsen på rammerne i IMI, og menuen kan skjules helt. Du kan 
også zoome ind og ud på selve skærmen (tast "ctrl" samt "+" eller "-"). 

2.2. Du kan ikke logge på IMI 

Hvis du af en eller anden grund har problemer med at logge på IMI, kan du kontakte din 
nationale IMI-helpdesk (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/imi_helpdesks/index.html).  De kan hjælpe dig direkte eller videreføre dig til den 
kompetente koordinator. 

2.3. E-mails fra IMI-systemet 

Systemet sender automatiske e-mails, hver gang du skal foretage dig noget eller for at 
informere dig om, at der er foretaget ændringer i oplysningerne om din myndighed. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
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Hvis du ikke modtager nogen e-mails, bør du: 

 kontrollere den e-mailadresse, du har registreret i systemet  
 tjekke mappen med junk-/spammails i din mailbakke 
 bede dine it-kolleger søge for, at e-mails fra adressen imi-helpdesk@ec.europa.eu 

ikke blokeres af din myndigheds sikkerhedsindstillinger. 

2.4. Maskinoversættelsesfunktionen 

Maskinoversættelse giver kun en grov oversættelse af teksten. Den kan være god nok til 
at give et hurtigt overblik over indholdet af feltet med fri tekst. Europa-Kommissionen 
påtager sig intet ansvar for maskinoversættelsens nøjagtighed.  

Du får det bedste resultat, hvis den frie tekst består af korte og klare sætninger. Skriv 
sætninger i fri tekst med følgende struktur: subjekt + verbum + objekt osv. Undgå at 
bruge administrativt sprog. 

IMI's maskinoversættelse anvendes i øjeblikket kun på pilotbasis. 
Maskinoversættelsestjenesten er fortsat under udvikling. Når den er færdigudviklet, 
skulle hastigheden og oversættelsernes kvalitet gerne være øget. 

Du kan finde nyt undervisningsmateriale, der forklarer, hvordan maskinoversættelse 
fungerer (kun på engelsk), på Kommissionens IMI-website: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Hvis 
du vil have flere oplysninger på dit eget sprog, kan du kontakte din nationale IMI-
koordinator. 

Når en bruger indtaster fri tekst, skal vedkommende sørge for at angive, hvilket sprog der 
anvendes. Modtageren af den frie tekst kan vælge, hvilket sprog teksten skal oversættes 
til. Hvis der er angivet et forkert sprog, virker maskinoversættelsesfunktionen ikke. Det 
kan være nødvendigt at bede den anden myndighed om at indtaste teksten igen og angive 
den korrekte sprogkode. Når du vælger en myndighed i IMI, kan du se, hvilke sprog der 
tales i myndigheden. Hvis du taler et af de sprog, der tales i den myndighed, du skal 
kontakte, bør du skrive på dette sprog frem for at benytte maskinoversættelse. 

Når maskinoversættelsestjenesten er helt færdigudviklet, vil vi tage fat på følgende 
forbedringer af maskinoversættelsesfunktionen i IMI: oversættelse af bilag (i Word-
format), mulighed for at tilføje egen oversættelse, mulighed for at gemme oversættelser 
som led i en IMI-forespørgsel (som tidligere) og udvidelse af 
maskinoversættelsesfunktionen til at omfatte advarsler. 

2.5. Funktionen "Udskriv rapport" 

Du kan finde nyt undervisningsmateriale, der forklarer, hvordan udskrivning af rapporter 
fungerer (kun på engelsk), på Kommissionens IMI-website: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Hvis 
du vil have flere oplysninger på dit eget sprog, kan du kontakte din nationale IMI-
koordinator. 

2.6. Forespørgsel – generelle spørgsmål 

Du kan ikke se personoplysninger i en forespørgsel (af databeskyttelseshensyn), før du 
beslutter, at du er kompetent til at svare på spørgsmålet og accepterer forespørgslen.  Du 

mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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kan stadig videresende en forespørgsel til en anden kompetent myndighed, efter du har 
accepteret den, hvis du senere opdager, at du ikke er kompetent til at svare på den. 

Hvis du vil se alle din myndigheds forespørgsler, kan du søge efter dem via menupunktet 
"Forespørgsler" – "Søg efter alle forespørgsler". Du behøver ikke vælge nogen kriterier. 
Søgeresultatet omfatter alle forespørgsler sendt og modtaget af din myndighed. 

Fristen kan ændres i to situationer: 1. Når du accepterer forespørgslen. 2. Når du 
accepterer en anmodning om yderligere oplysninger. Den officielle frist ændres ikke, når 
du sender en besked til den anden myndighed, og denne er enig. Hvis du får brug for at 
ændre den på et senere tidspunkt, er det en god idé at opdele forespørgslen (se 
undervisningsmaterialet: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html). På den måde kan du svare på en del af 
spørgsmålene med det samme og beholde resten af spørgsmålene med en ny frist. 

Kommissionen minder jævnligt medlemslandene om at acceptere og svare på 
forespørgslerne. Hvis du har problemer med din forespørgsel, er du velkommen til at 
kontakte NIMIC'en. 

2.7. Forespørgsel – spørgsmål og svar 

Vi takker dig for dine generelle bemærkninger om de på forhånd oversatte spørgsmål og 
svar. Vi har planer om at opdatere spørgsmålsserierne i samarbejde med vores kolleger 
med ansvar for de forskellige retsområder og med ekspertgrupperne. Dine bemærkninger 
har derfor stor værdi for os.  

Du kan finde hele listen med spørgsmål på IMI's website under "Vigtige dokumenter > 
Oplysninger om IMI > Spørgsmål, der indgår i IMI-systemet" 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Nogle af jer nævnte behovet for at sende spørgsmål i fri tekst, fordi spørgsmålene i IMI 
ikke giver jer mulighed for at stille dem. De på forhånd oversatte spørgsmål bygger på 
EU's lovgivning og er aftalt mellem medlemslandene.  Hvis du mener, der mangler nogle 
spørgsmål, eller at nogle spørgsmål er uklare, kan du kontakte din nationale IMI-
koordinator, der vil videresende din feedback til Kommissionen.  

Hvis de på forhånd oversatte svar ikke er tilstrækkelige, er det altid muligt at svare mere 
detaljeret i feltet "Kommentarer til svar". 

Er de svar du modtager fra den anden myndighed uklare eller for korte? Du kan altid 
anmode om yderligere oplysninger. 

2.8. Forespørgsel – bilag 

Du kan vedhæfte bilag til forespørgslen, når som helst inden forespørgslen afsluttes. 
Bilagene kan kun slettes, når de har status af "udkast til forespørgsel". Med alle andre 
statusser (når en forespørgslen allerede er sendt til den anden myndighed) kan den ikke 
længere slettes, fordi bilaget kan ses af den anden myndighed med det samme.  

Hvis du vil fremhæve visse oplysninger i det vedhæftede bilag, skal det gøres, inden du 
vedhæfter det til en IMI-forespørgsel. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
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2.9. Forespørgsel – beskeder/påmindelser 

Vil du gerne minde en myndighed om at svare på din forespørgsel? Har du brug for flere 
oplysninger eller yderligere støttedokumenter? Du kan sende beskeder via IMI når som 
helst, inden forespørgslen afsluttes. Læs mere om det på IMI’s website 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). 

Kan du ikke ændre beskeden, efter du har gemt den i systemet? Det er normalt. Det er 
fordi, den anden myndighed kan se beskeden, så snart du har gemt den.  Myndigheden 
informeres også om beskeden via e-mail.  

2.10. Søgning efter myndigheder 

Tak for din feedback om søgning efter myndigheder! Vi vil arbejde videre på at forbedre 
listen med nøgleord og bede medlemslandene følge op på beskrivelserne af de 
kompetente myndigheder i IMI. 

Husk, at du altid kan sende din forespørgsel til en koordinator eller til den nationale IMI-
koordinator, hvis du ikke kan finde en kompetent myndighed i IMI. De vil sørge for at 
videresende forespørgslen til den kompetente myndighed. 

2.11. Automatisk gemmefunktion 

Systemet gemmer ikke de oplysninger, du indtaster, automatisk. Når du indtaster 
oplysninger, skal du bekræfte ved at klikke på knappen "gem". Vær opmærksom på, at 
du bliver logget af systemet, hvis du er inaktiv i 45 minutter.  Data, der ikke er gemt, vil 
derfor gå tabt efter 45 minutter. 

3. SPØRGSMÅL OM PROMOVERING OG TRÆNING 

En del af jer nævnte, at det er vigtigt med et passende niveau af træning og opfølgning 
derpå, særlig hvis IMI ikke anvendes så ofte.  

Har du brug for undervisning, kan du kontakte den IMI-koordinator, der registrerede din 
myndighed eller din nationale IMI-koordinator (NIMIC). Du kan finde 
kontaktoplysninger på alle NIMIC'erne på IMI’s website 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html).   

I "undervisningsdelen" af IMI's website finder du undervisningsmateriale og 
brugervejledninger opdelt efter emne. Du finder også et dokument med svar på IMI-
brugernes oftest stillede spørgsmål (OSS). 

4. JURIDISKE SPØRGSMÅL 

4.1. Beskyttelse af personoplysninger 

IMI følger princippet om såkaldt indbygget databeskyttelse og tager hensyn 
lovgivningens krav til databeskyttelse, særlig ved at begrænse adgangen til de 
personoplysninger, der udveksles i systemet. Derfor giver IMI en væsentlig højere 
beskyttelse og sikkerhed end andre former for informationsudveksling som f.eks. 
almindelig post, telefonsamtaler, fax eller e-mail. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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4.2. National brug af IMI 

Efter ikrafttrædelsen af IMI-forordningen bliver det muligt at anvende IMI til 
administrativt samarbejde mellem myndigheder i ét medlemsland, hvis visse betingelser 
er opfyldt. For eksempel skal sådan et samarbejde baseres på eksisterende arbejdsgange, 
og det er kun muligt at foretage få tilpasninger (f.eks. spørgsmålsserier). Hvis et 
medlemsland har planer om systematisk at bruge IMI til interne formål, skal det desuden 
anmode Kommissionen om tilladelse på forhånd. Hvis du har spørgsmål om national 
brug af IMI i dit medlemsland, kan du få mere at vide hos din nationale IMI-koordinator 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). 

4.3. Obligatorisk brug af IMI og andre kommunikationsformer 

Efter vedtagelsen af IMI-forordningen bliver det obligatorisk at anvende IMI ved 
administrativt samarbejde (informationsudveksling og gensidig bistand) i forbindelse 
med alle retsakter opstillet i forordningens bilag, dvs. servicedirektivet, direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer, direktivet om patientrettigheder, direktivet om 
grænseoverskridende transport af euro og SOLVIT samt i forbindelse med direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (på basis af et pilotprojekt). Listen vil blive ændret 
løbende. 

Det skal holdes for øje, at til forskel fra andre former for informationsudveksling er IMI 
udviklet på en måde, der tager hensyn til kravene i lovgivningen om databeskyttelse i 
henhold til princippet om såkaldt indbygget databeskyttelse. Ved at give væsentlig højere 
beskyttelse og sikkerhed end andre former for informationsudveksling (såsom almindelig 
post, telefonsamtaler, fax eller e-mail), gør IMI det lettere at overholde gældende EU-
regler og nationale regler om beskyttelse af personoplysninger. 

4.4. Private organer og IMI 

IMI er et administrativt værktøj udarbejdet til samarbejde på tværs af landegrænser 
mellem "kompetente myndigheder", som kan være ethvert organ, der er blevet tildelt 
specifikt ansvar i forbindelse med anvendelsen af EU-retten eller national lovgivning – 
normalt offentlige myndigheder. Det er medlemslandene alene, der beslutter, hvilke 
myndigheder der skal registreres som kompetente for et bestemt lovgivningsområde. 
Hvis du mener, at en bestemt kompetent myndighed burde være registreret i IMI, kan du 
kontakte din IMI-koordinator.  

5. FOR KOORDINATORER 

5.1. Hvordan holder jeg øje med mine koordinerede myndigheders 
forespørgsler? 

For at holde øje med dine koordinerede myndigheders forespørgsler kan du søge via 
menupunktet "Forespørgsler – Søg efter alle forespørgsler" og ændre kriteriet "Søg efter" 
til "forespørgsler fra myndigheder, som jeg er tilknyttet koordinator for". 

Hvis du ikke er den tilknyttede koordinator, kan du bruge kriteriet "Begræns søgning til 
forespørgsler fra bestemte myndigheder". Følg søgefunktionen for at vælge de rette 
myndigheder. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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5.2. Igangværende sager – Hvordan kontakter man det andet medlemsland? 

Vi har planer om at udvikle en funktion i IMI i fremtiden, der gør det nemmere for 
nationale IMI-koordinatorer at kontakte deres modparter i andre medlemslande. 

I mellemtiden kan du anvende almindelig e-mail. Du kan finde kontaktoplysninger på 
NIMIC'erne på IMI's website. Du kan også søge efter dem i IMI. Hvis du indtaster 
"NIMIC" i kriteriet "Myndighedens navn" viser systemet NIMIC'en. 

Alle med adgang til en forespørgsel (sagsbehandler , forespørgselskoordinator) kan nemt 
kontakte den anden kompetente myndighed og dens koordinator via fanen "Forvaltning 
af forespørgsel". Ud for e-mailadressen finder du et konvolut-logo. Hvis du klikker på 
det, åbnes en ny e-mail med forespørgslens nummer i emnefeltet. 

6. LINKS 

Liste over nationale IMI-helpdeske 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Liste over nationale IMI-koordinatorer 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_da.html   

Nyt undervisningsmateriale om IMI's website (kun på engelsk) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

OSS 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_da.pdf  

Spørgsmål, der indgår i IMI-systemet 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_da.html#data_fields  

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_da.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_da.pdf
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