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1. BENDRIEJI KLAUSIMAI 

1.1. IMI naudojimo statistika 

Kai kurie iš jūsų domėjosi, kaip IMI naudojamasi visoje ES. Toliau apie tai pateikiame 
šiek tiek statistinių duomenų. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, jog naujausia statistika kas 
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mėnesį skelbiama Europos Komisijos IMI interneto svetainėje: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Jūsų institucija nėra kompetentinga atsakyti į gautą užklausą 

Ar jūsų institucija yra gavusi užklausą, į kurią nebuvo kompetentinga atsakyti? Galite 
paprasčiausiai persiųsti užklausą tinkamai savo valstybės narės atsakingajai institucijai. 
Ekrano apačioje spustelėkite mygtuką „Persiųsti užklausą“. Ji pranyks iš jūsų veiksmų 
sąrašo. Jūsų institucija nebebus susijusi su persiųstąja užklausa ir nebegalės jos atsidaryti, 
kadangi nebebus už ją atsakinga (ir todėl nebeturės teisės matyti joje esančių asmens 
duomenų ir siunčiamos informacijos). Jei nežinote, kuri jūsų valstybės narės 
kompetentinga institucija gali atsakyti į jums atsiųstą užklausą, persiųskite ją savo 
nacionaliniam IMI koordinatoriui. 

1.2. Vertimai sistemoje 

Kai į sistemą įtraukiama nauja teisės aktų sritis, gali pasitaikyti iki galo neišverstų 
sistemos dalių. Vertimais pasirūpiname kaip galėdami greičiau. Jei pastebėtumėte, kad 
kurios nors IMI dalys neišverstos, kreipkitės į savo nacionalinį IMI koordinatorių 
(NIMIC) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lt.html). Jis persiųs jūsų 
pastabas Europos Komisijai. 

2. TECHNINIAI KLAUSIMAI 

2.1. Naršyklė 

IMI išbandyta su šiomis naršyklėmis: „Internet Explorer 7“ ir naujesnėmis versijomis, 
„Firefox“ bei „Chrome“ (automatinis atnaujinimas). Jei jūsų „Internet Explorer“ senesnės 
versijos, gali būti IMI vaizdavimo ekrane bei kai kurių funkcijų nesklandumų. 

Nuo 5 versijos IMI (nuo 2012 m. gegužės) naudojami mažesni šriftai. Nepamirškite, kad 
sistemoje galite keisti įvairių rėmelių dydį, o meniu galima iš viso paslėpti. Taip pat 
galima padidinti arba sumažinti visą ekraną (spustelėkite klavišus „ctrl“ ir „+“ arba „–“). 

2.2. Negalite prisijungti prie IMI 

Jeigu dėl kokios nors priežasties negalite prisijungti prie IMI, kreipkitės į savo šalies IMI 
pagalbos tarnybą (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html). 
Ji jums padės pati arba nurodys, į kurį kompetentingą koordinatorių kreiptis. 

2.3. Automatiniai IMI sistemos e. laiškai 

Automatinius sistemos e. laiškus gausite kaskart, kai jums reikės atlikti kokį nors 
veiksmą, arba bus naujos informacijos apie kokius nors su jūsų kompetentinga institucija 
susijusių duomenų pokyčius. 

Jeigu jokių e. laiškų negaunate: 

 patikrinkite, ar sistemoje užregistruotas jūsų e. pašto adresas; 
 patikrinkite savo e. pašto dėžutės brukalų aplanką; 
 paprašykite savo IT srities kolegų, kad jie pasirūpintų, kad iš adreso imi-

helpdesk@ec.europa.eu siunčiami e. laiškai būtų praleidžiami pro jūsų 
institucijos elektroninį apsaugos barjerą. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lt.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.4. Mašininio vertimo funkcija 

Mašininio vertimo programa pateikia tik apytikslį teksto vertimą. Jo kokybės gali pakakti 
norint sužinoti, apie ką maždaug rašoma laisvos formos teksto laukeliuose. Europos 
Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su mašininio 
vertimo tikslumu.  

Kad būtų išversta kuo tiksliau, laisvos formos tekstus rašykite trumpais, aiškiais 
sakiniais. Jų struktūra turėtų būti: veiksnys, tarinys, papildinys ar pažyminys ir t. t. 
Administracinės kalbos konstrukcijų geriau nevartoti. 

Šiuo metu IMI mašininio vertimo programa tik bandoma. Ji dar iki galo nesukurta ir 
tebėra tobulinama. Kai ji bus baigta, vertimo sparta ir kokybė turėtų būti geresnė. 

Naujas mokomąsias priemones (tik anglų kalba), kuriomis paaiškinama, kaip veikia 
mašininio vertimo programa, rasite Europos Komisijos IMI interneto svetainėje: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Jei 
pageidaujate daugiau informacijos savo kalba, kreipkitės į savo nacionalinį IMI 
koordinatorių. 

Primename, kad jeigu naudotojas įrašo laisvos formos tekstą, jis turi nurodyti, kokia 
kalba jis parašytas. Laisvos formos pastabos gavėjas gali pasirinkti kalbą, į kurią ji turi 
būti išversta. Jei kalba nurodyta neteisingai, mašininio vertimo programa neveiks. Tokiu 
atveju institucijos siuntėjos reikėtų paprašyti iš naujo įrašyti laisvos formos pastabą ir 
teisingai nurodyti kalbos kodą. Be to, kai sistemoje pasirenkate kompetentingą 
instituciją, rodomos ir kalbos, kurias supranta jos darbuotojai. Jeigu kurią nors iš jų 
mokate, geriau rašykite ta kalba, o ne pasikliaukite mašininiu vertimu. 

Kai baigsime kurti mašininio vertimo programą, galėsime pagalvoti apie šiuos IMI 
mašininio vertimo funkcijos patobulinimus: priedų vertimus („Word“ formatu), galimybę 
pridėti savo vertimą, vertimo, kaip IMI užklausos dalies, išsaugojimą (kaip buvo daroma 
anksčiau), mašininio vertimo funkcijos pritaikymą įspėjimams. 

2.5. Ataskaitų spausdinimo funkcija 

Naujas mokomąsias priemones (tik anglų kalba), kuriomis paaiškinama, kaip veikia 
ataskaitų spausdinimo funkcija, rasite Europos Komisijos IMI interneto svetainėje: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Jei 
pageidaujate daugiau informacijos savo kalba, kreipkitės į savo nacionalinį IMI 
koordinatorių. 

2.6. Informacijos užklausos. Bendros problemos 

Asmens duomenis užklausoje galite pamatyti tik tuo atveju, jei nusprendžiate, kad jūsų 
institucija kompetentinga pateikti atsakymą, ir užklausą priimate (taip nustatyta duomenų 
apsaugos sumetimais). Primename, kad net ir tuo atveju, jeigu užklausą priimate ir tik 
vėliau išsiaiškinate, kad jūsų institucija nėra kompetentinga į ją atsakyti, ją galite 
persiųsti kitai kompetentingai institucijai. 

Jeigu norėtumėte peržiūrėti visas savo institucijos užklausas, jas galite rasti naudodami 
meniu punktus „Užklausos“ > „Visų užklausų paieška“. Nereikia nustatyti jokių kriterijų. 
Paieškos rezultatuose bus pateiktos visos jūsų institucijos siųstos ir gautos užklausos. 

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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Atsakymo pateikimo terminą galima pakeisti dviem momentais: kai priimate užklausą ir 
kai priimate papildomos informacijos užklausą. Oficialus terminas nepasikeis, jei kitai 
institucijai nusiųsite žinutę ir ji sutiks. Jei terminą prireikia pakeisti vėliau, užklausą 
galite išskaidyti (žr. mokomąsias priemones): http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/training/new_training_material.html). Tokiu būdu į kai vienus klausimus galite 
atsakyti iškart, o kitiems klausimams nustatyti naują terminą. 

Europos Komisija reguliariai primena valstybėms narėms, kad jos priimtų informacijos 
užklausas ir į jas atsakytų. Jeigu dėl užklausų jums iškilo kokių nors problemų, 
nedvejodami kreipkitės į nacionalinį IMI koordinatorių (NIMIC). 

2.7. Informacijos užklausos. Klausimai ir atsakymai 

Norėtume padėkoti jums už pastabas apie iš anksto išverstus klausimus ir atsakymus. 
Kartu su savo kolegomis, atsakingais už įvairias teisės aktų sritis, ir su ekspertų grupėmis 
ketiname šiuos klausimus ir atsakymus atnaujinti, todėl jūsų pastabos mums labai 
naudingos  

Visas klausimų sąrašas pateikiamas IMI interneto svetainėje, skyrelyje „Svarbūs 
dokumentai“ > Informacija apie IMI > Klausimai, kuriuos galima pasirinkti IMI 
sistemoje“ (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/data_protection_lt.html#data_fields ). 

Kai kurie iš jūsų minėjo poreikį siųsti laisvos formos klausimus, nes IMI klausimų 
sistema nesuteikia galimybės to padaryti. Iš anksto išversti klausimai parengti 
atsižvelgiant į ES teisės aktus ir suderinti su valstybėmis narėmis. Jei manote, kad kai 
kurių klausimų nėra arba jie neaiškūs, kreipkitės į savo nacionalinį IMI koordinatorių ir 
jis jūsų pastabas persiųs Europos Komisijai.  

Jeigu iš anksto išversti atsakymai nepakankamai išsamūs, visuomet galite išsamiau 
atsakyti pastabų prie atsakymų laukelyje. 

Manote, kad kitos institucijos pateikti atsakymai neaiškūs ar per trumpi? Nedvejodami 
paprašykite pateikti papildomos informacijos. 

2.8. Informacijos užklausos. Priedai 

Nepamirškite, kad priedus prie informacijos užklausos, kol ji nėra baigta, galite pridėti 
bet kuriuo momentu. Priedus pašalinti galima tik tada, kai užklausos būsena yra 
„užklausos projektas“. Jeigu užklausos būsena kitokia (t. y. jei užklausa jau išsiųsta kitai 
institucijai), priedo pašalinti nebegalima, nes jis iš karto tampa matomas kitai institucijai. 

Jei pridedamuose dokumentuose norite paryškinti kokią nors informaciją, turite tai 
padaryti, kol dokumentai dar nepridėti prie IMI užklausos. 

2.9. Informacijos užklausos. Žinutės, priminimai 

Norite priminti institucijai, kad ji atsakytų į jūsų užklausą? Reikia daugiau informacijos 
ar papildomų patvirtinamųjų dokumentų? Bet kuriuo metu, kol užklausa dar nebaigta, per 
sistemą galite siųsti žinutes. Plačiau apie tai – IMI interneto svetainėje 
(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/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_lt.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_lt.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Nebegalite pakeisti žinutės teksto, kai ji jau išsaugota sistemoje? Taip yra todėl, kad kai 
išsaugote žinutę, ji sistemoje iš karto tampa matoma kitai institucijai. Ši institucija apie 
žinutę taip pat informuojama e. laišku.  

2.10. Institucijų paieška 

Dėkojame už jūsų atsiliepimus apie kompetentingų institucijų paiešką! Mes ir toliau 
stengsimės tobulinti raktažodžių sąrašą ir prašysime valstybes nares sistemoje nuolat 
atnaujinti kompetencijos sričių aprašus. 

Nepamirškite, kad jei sistemoje neradote kompetentingos institucijos, savo užklausą 
visuomet galite nusiųsti užklausų koordinatoriui arba nacionaliniam IMI koordinatoriui. 
Jie pasirūpins, kad užklausa būtų persiųsta kompetentingai institucijai. 

2.11. Automatinis išsaugojimas 

Primename, kad sistema automatiškai neišsaugo jūsų įvedamų duomenų. Kai įvedate 
kokius nors duomenis, turite patys juos išsaugoti – tam spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“. 
Prisijungimo seansas trunka 45 minutes. Po 45 minučių visi neišsaugoti duomenys 
pradings. 

3. INFORMAVIMO IR MOKYMO KLAUSIMAI 

Ne vienoje pastaboje užsiminta apie tinkamo lygio mokymo ir tolesnių veiksmų svarbą, 
ypač, jeigu IMI nėra dažnai naudojamasi.  

Jeigu jums reikia kokių nors mokomųjų kursų, nedvejodami kreipkitės į jus 
užregistravusį IMI koordinatorių arba savo nacionalinį IMI koordinatorių (NIMIC). Visų 
nacionalinių IMI koordinatorių kontaktiniai duomenys pateikiami IMI interneto 
svetainėje (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lt.html).  

IMI svetainės mokomojoje dalyje galima rasti pagal temas surūšiuotų mokomųjų 
priemonių ir naudotojo vadovų. Taip pat pateikiamas dokumentas su atsakymais į IMI 
naudotojų dažniausiai užduodamus klausimus (DUK). 

4. TEISINIAI KLAUSIMAI 

4.1. Asmens duomenų apsauga 

Vadovaujantis integruotosios privatumo apsaugos principu IMI buvo kuriama 
atsižvelgiant į duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus. Įdiegti prieigos prie asmens 
duomenų, kuriais keičiamasi naudojantis sistema, apribojimai, todėl IMI apsaugos ir 
saugumo lygis yra gerokai aukštesnis nei kitų informacijos mainų priemonių, pvz., 
paprasto pašto, telefono, fakso ar elektroninio pašto. 

4.2. IMI naudojimas nacionaliniu mastu 

Įsigaliojus IMI reglamentui šia sistema bus galima naudotis kaip vienos valstybės narės 
institucijų administracinio bendradarbiavimo priemone. Tačiau reikės tenkinti tam tikras 
sąlygas, pavyzdžiui, toks bendradarbiavimas turės vykti naudojant esamas darbo 
procedūras, bus galima padaryti tik labai nedidelių pakeitimų (pvz., pakeisti klausimų 
rinkinius). Be to, jeigu valstybė narė ketina sistemingai naudotis IMI vidaus reikmėms, ji 

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


7 

prieš tai turės paprašyti Europos Komisijos sutikimo. Platesnės informacijos visais 
klausimais, susijusiais su IMI naudojimu jūsų valstybės narės viduje, prašykite savo 
nacionalinio IMI koordinatoriaus (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/contact_lt.html). 

4.3. Privalomas IMI naudojimas ir kitos ryšio priemonės 

Priėmus IMI reglamentą taps privaloma naudoti IMI administracinio bendradarbiavimo 
(informacijos mainų ir tarpusavio pagalbos) tikslams visose srityse, reglamentuojamose 
šio reglamento priede išvardytais teisės aktais, t. y. Paslaugų direktyva, Profesinių 
kvalifikacijų direktyva, Pacientų teisių direktyva, Reglamentu dėl grynųjų eurų vežimo į 
kitą euro zonos šalį, SOLVIT bei su Darbuotojų komandiravimo direktyva susijusiais 
atvejais (pagal bandomąjį projektą). Šis priedas ilgainiui bus keičiamas. 

Primename, kad skirtingai nuo kitų informacijos mainų priemonių IMI buvo kuriama 
laikantis duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis integruotosios 
privatumo apsaugos principu. Kadangi IMI užtikrinama aukštesnio lygio duomenų 
apsauga ir saugumas nei kitomis informacijos mainų priemonėmis (pvz., paprastu paštu, 
telefonu, faksu ar e. paštu), galiojančių ES ir nacionalinių taisyklių dėl asmens duomenų 
apsaugos laikytis paprasčiau. 

4.4. Privačios organizacijos ir IMI 

IMI yra administracinė priemonė, skirta įvairių šalių kompetentingų institucijų tarpusavio 
bendradarbiavimui. Šios institucijos gali būti bet kokios organizacijos, kurioms suteikta 
konkreti atsakomybė, susijusi su ES arba nacionalinių teisės aktų taikymu. Paprastai tai 
yra viešosios valdžios institucijos. Sprendimą, kurios institucijos turėtų būti 
užregistruotos IMI kaip kompetentingos institucijos tam tikroje teisės aktų srityje, 
valstybės narės priima savo nuožiūra. Jeigu manote, kad tarp užregistruotų 
kompetentingų institucijų kurios nors institucijos trūksta, kreipkitės į savo IMI 
koordinatorių.  

5. KOORDINATORIAMS 

5.1. Kaip peržiūrėti mano koordinuojamų institucijų užklausas? 

Jei norite peržiūrėti koordinuojamų institucijų užklausas, galite atlikti paiešką 
„Užklausos > Visų užklausų paieška“ ir nustatyti kriterijų „Ieškoti“: „Institucijų, kurių 
susietasis koordinatorius esu, užklausos“. 

Jei nesate susietasis užklausų koordinatorius, galite naudoti kriterijų „Ieškoti tik tam tikrų 
institucijų užklausų“. Po to, naudodamiesi paieškos moduliu, pasirinkite reikiamas 
institucijas. 

5.2. Sprendžiami klausimai. Kaip susisiekti su kita valstybe nare? 

Ateityje ketiname IMI įdiegti funkciją, kuria naudodamiesi nacionaliniai IMI 
koordinatoriai galėtų lengvai susisiekti su kolegomis kitoje valstybėje narėje. 

Kol kas siūlome naudotis paprastu e. paštu. NIMIC kontaktiniai duomenys skelbiami IMI 
interneto svetainėje. Taip pat juos galite rasti IMI. Jei prie kriterijaus „Institucijos 
pavadinimas“ nurodysite „NIMIC“, sistema pateiks nacionalinius IMI koordinatorius. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lt.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lt.html
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Nepamirškite, kad visi, kas turi prieigą prie užklausos (užklausų tvarkytojai, užklausų 
koordinatoriai), gali nesunkiai susisiekti su kita kompetentinga institucija, pasinaudodami 
kortele „Užklausų tvarkymas“. Ten spustelėjus greta e. pašto adreso pavaizduotą vokelio 
piktogramą atsidarys naujo e. laiško ruošinys su nurodytu užklausos numeriu. 

6. NAUDINGOS NUORODOS 

Nacionalinių IMI pagalbos tarnybų sąrašas 

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

Nacionalinių IMI koordinatorių sąrašas 

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

Naujos mokomosios priemonės IMI svetainėje (tik anglų kalba) 

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

DUK 

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

Klausimai, kuriuos galima pasirinkti IMI sistemoje  

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

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_lt.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_lt.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_lt.html#data_fields
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