
 

  

 

Forbrugerbeskyttelsessamarbejde 
IMI-brugervejledning for enheder, der udsender 

eksterne varslinger 

 

13. januar 2020 

Version 1 

 

 

Europa-Kommissionen 

GD GROW – B5 

 

 

 

 



Indledning 

 2 
 

1 Indledning 

Dette dokument forklarer, hvordan informationssystemet for det indre marked (IMI) 
anvendes til at sende og varetage eksterne varslinger i medfør af forordning (EU) 
2017/2394 om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (i det følgende benævnt "CPC-
forordningen")1, herunder: 

 Oprettelse af ekstern varsling (kapitel 3.1) 

 Udsendelse af ekstern varsling (kapitel 3.2) 

 Opfølgning på den eksterne varsling (opdatering, rettelse) (kapitel 3.3) 

 Tilbagetrækning og ophævelse af ekstern varsling (kapitel 3.4 og 3.5) 

IMI 

IMI2 er et sikkert og flersproget redskab til informationsudveksling online. Det er 
udviklet for at lette udvekslingen af oplysninger mellem offentlige myndigheder i hele 
EU og de europæiske institutioner og organer, der beskæftiger sig med den praktiske 
gennemførelse af EU-retten. 

REGISTRERING AF DIN ENHED I IMI 

Hvis din enhed endnu ikke er registreret i IMI, bedes du kontakte det centrale 
forbindelseskontor i dent EU-landmedlemsstat, der har bemyndiget dig til at udsende en 
ekstern varsling i medfør af artikel 27 i CPC-forordningen. 

Det er Kommissionen, der bestemmer, hvilken indflydelse enheder på EU-niveau skal 
have. 

2 Sådan bruger du IMI 

2.1 Sådan logger du på IMI 

Der er adgang til IMI via en standardinternetbrowser. For at logge på IMI skal du 
kopiere og indsætte følgende link i din browser: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

For at logge på IMI første gang skal du indtaste dit brugernavn og dit midlertidige 
password.  

Som førstegangsbruger bedes du med det samme om at ændre det midlertidige 
password til et nyt password, som du selv bestemmer. Når du har gjort det, bedes du om 
at oprette og bekræfte en sikkerhedskode på 12 tegn, der vil blive brugt, hver gang du 
logger på IMI.  

Ved efterfølgende login skal du indtaste dit brugernavn og password og derefter sende 
tre tilfældigt udvalgte cifre fra din sikkerhedskode, som fremhæves på skærmen. 

Når du er logget på, videresendes du til IMI’s startside. 

 

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 2006/2004 (EØS-relevant tekst), EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1-26, artikel 
27, stk. 1 og 2 

2 IMI-websted: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_da.htm
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2.2 IMI's startside 

Når du logger på IMI, ser du din IMI-startside eller oversigt. I søgemenuen i skærmens 
venstre side kan du: 

 Oprette nye varslinger 

 Søge efter eksisterende varslinger, som din enhed udsender 

 Hente rapporter over dine varslinger 

 Ændre password og sikkerhedskode 

 Administrere/se din enheds oplysninger 

2.3 Oversættelser 

Du kan udfylde de nødvendige oplysninger på ethvert af de officielle EU-sprog. IMI-
systemet sørger for maskinoversættelse af fritekstfelter til alle officielle europæiske 
sprog. Modtagerne kan enten oversætte et individuelt fritekstfelt eller bruge knappen 
Oversæt alt, så al fri tekst i en ekstern varsling oversættes til det sprog, skærmen vises 
på. Det er i øjeblikket ikke muligt at oversætte vedhæftede dokumenter. 

3 Eksterne varslinger 
Eksterne varslinger kan kun udsendes af enheder, som medlemsstaterneEU-landene 

eller Kommissionen har bemyndiget til at udsende eksterne varslinger. 

I henhold til artikel 27, stk. 1, i CPC-forordningen skal medlemsstaternelandene, 

medmindre det på anden måde er berettiget, give udpegede organer, europæiske 

forbrugercentre, forbrugerorganisationer og -foreninger (og 

erhvervssammenslutninger, hvis relevant) den nødvendige ekspertise til at udsende 

en ekstern varsling til medlemsstaternelandene og Kommissionen. Kommissionen skal 

efter proceduren i artikel 27, stk. 2, i CPC-forordningen give de sammenslutninger, der 

repræsenterer forbrugere og, hvis relevant, handelsinteresser på EU-niveau, disse 

beføjelser. 

De-kompetente CPC-myndigheder er under alle omstændigheder ikke forpligtet til at 

iværksætte en procedure eller foretage sig noget, hvis de modtager en ekstern varsling. 

 

Du er forpligtet til at sørge for, at de udleverede oplysninger er korrekte, 

ajourførte og nøjagtige. 

Du skal rette de anmeldte oplysninger hurtigst muligt, og du har ret til om 

nødvendigt at trække den eksterne varsling tilbage.  

Se det foregående kapitel for oplysninger om, hvordan disse enheder registreres. 

 

Den eksterne varsling lukkes automatisk efter 6 måneder. 
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3.1 Oprettelse af ekstern varsling 

1. Benyt menuen til venstre til at klikke på ”Varslinger""Opret varsling”. 

2. Du starter oprettelsen af den eksterne varsling på fanen Varslingsoversigt. 

Vælg Modtagende medlemsstatland fra rullelisten. Disse lande vil modtage din 

eksterne varsling. 

 

I IMI er alle obligatoriske felter markeret med asterisk. 

 Felter markeret med rød asterisk (*) skal udfyldes, før du kan gemme 

varslingsudkastet. 

 Nogle felter er markeret med orange asterisker (*). Hvis du ikke 

udfylder disse felter, kan du stadig gemme dit udkast og udfylde og 

færdiggøre det senere, men du vil ikke kunne sende det. 

3. Nu kan du navigere mellem følgende faner for den eksterne varsling ved hjælp af 

knapperne Forrige og Næste i øverste højre hjørne af siden. 

 Retsgrundlag  

 Oplysninger om den erhvervsdrivende 

 Oplysninger om overtrædelsen 

 Oplysninger om de retlige foranstaltninger 

Information om de oplysninger, som du skal udfylde på disse faner, findes i Bilag – 

Påkrævede oplysninger om overtrædelsen. 

4. Når du er færdig med at udfylde felterne på fanerne, skal du klikke på Opret i 

øverste højre hjørne af siden for at oprette den eksterne varsling. 

 

Den eksterne varsling er endnu ikke blevet sendt! Den eksterne varslings 

status er Udkast.  

 Du kan stadig slette dette varslingsudkast fra systemet ved at klikke på 

Slet varslingsudkast på værktøjslinjen. Ingen del af udkastet må 

opbevares på systemet.  

 Du kan stadig redigere dit udkast ved at klikke på Rediger. 

3.2 Udsendelse af ekstern varsling 

Den eksterne varsling udsendes ved at klikke på Send varsling på værktøjslinjen.  

 

Systemet vil advare dig, hvis du glemmer at angive obligatoriske 

oplysninger, idet den tilknyttede fane er fremhævet med orange. 

Den eksterne varsling færdiggøres og udsendes ved at klikke på Rediger på 

værktøjslinjen, angive de manglende oplysninger, klikke på Gem og endelig 

Udsend varsling. 
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3.3 Opfølgning på en ekstern varsling 

 

Modtagerstaterne er ikke juridisk forpligtet til at indlede en procedure eller 

træffe andre foranstaltninger som reaktion på en ekstern varsling, der er 

udsendt med ovennævnte procedure. 

De kan ikke desto mindre sende kommentarer om de eksterne alarmer (f.eks. 

bede om yderligere oplysninger om, hvordan der gives feedback), som du kan 

se og reagere på under kommentarfanen. 

Når du har sendt den eksterne varsling, kan du gå til fanen Administrative 

oplysninger. 

Fanen Administrative oplysninger er velegnet til at holde styr på de vigtigste 

oplysninger om din registrering, herunder: 

 Registreringsnummer: nummer, der angiver registreringen i systemet (f.eks. 

6335). 

 Status: Registreringens aktuelle status (f.eks. Udsendelse – Åben for 

kommentarer) 

 Historik: Liste over de handlinger, som en bruger udfører på registreringen med 

dato- og tidsangivelse. 

Du kan også opdatere din varsling, rette den, hvis det viser sig nødvendigt, og udveksle 

dokumenter med modtagerstaterne. 

3.3.1 Sådan opdateres eller rettes den eksterne varsling 

 Giv opdateringer af oplysningerne om den erhvervsdrivende: Gå til fanen 

Handelsoplysninger, og klik på Tilføj kommentar i det pågældende felt. 

 Giv opdateringer om overtrædelsen: Gå til oplysningerne på fanen 

Overtrædelser, og klik på Tilføj kommentar i det pågældende felt. 

 Tilføj andre generelle kommentarer: Gå til fanen Vedhæftninger og 

kommentarer, og klik på knappen Tilføj kommentar. 

 Hvis du retter de allerede sendte oplysninger, skal du bruge Tilføj 

kommentar i det pågældende felt. 

 

Tilføjede kommentarer er synlige for alle de modtagerstaternelandene. 

3.3.2 Sådan udveksles der dokumenter med medlemsstaternelandene 

1. Klik på fanen Vedhæftede filer og kommentarer. 

2. Overvej, om den indeholder Personoplysninger eller ej. Klik derefter på Overfør fil 

i det tilsvarende afsnit. 

3. Udfyld panelet Tilføj vedhæftet fil med følgende oplysninger: 

 Navn: Indtast navnet på dokumentet. 

 Fil: Klik på Gennemse, og vælg et dokument at overføre. 

 Kommentar: Fritekstfelt, der kan bruges til yderligere oplysninger om 

dokumentet. Det er særligt nyttigt at angive kommentarer, hvis indholdet af det 
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overførte dokument er udfærdiget på et sprog, som modtageren muligvis ikke 

forstår. Vi foreslår, at du overfører et engelsk sammendrag af den vedhæftede fil, 

hvis den ikke er udfærdiget på et af EU-sprogene. 

4. Klik på Gem. 

 

3.4 Tilbagetrækning af en ekstern varsling 

Du kan trække den eksterne varsling tilbage og afslutte den, hvis den på et senere 

tidspunkt ikke længere er nødvendig, eller hvis den blev oprettet ved en fejltagelse.   

Den eksterne varslings status vil skifte til Tilbagetrukket, men den vil ikke blive slettet. 

Dette gøres ved at klikke på Træk tilbage i værktøjslinjen og give den obligatoriske 

Berettigelse. 

3.5 Lukning af en ekstern varsling 

Den eksterne varsling lukkes automatisk efter 6 måneder. 

Du kan dog også lukke din eksterne varsling på forhånd. 

Den eksterne varslings status vil skifte til Lukket, men den vil ikke blive slettet. 

Den eksterne varsling lukkes ved at klikke på Luk varsling på værktøjslinjen og angive 

den obligatoriske Berettigelse. 

3.6 Søgning efter eksisterende varslinger 

Søgefunktionen i IMI giver dig mulighed for at søge efter eksisterende eksterne 
varslinger i IMI ved at angive søgekriterier, så du kan filtrere dine resultater.  

Der er to muligheder i menuen, hvis du vil hente eksterne varslinger: "Søg i alle 
formularer" og "Søg efter formular". 

Det anbefales, at du bruger menuvalget ”Søg via formular”, der samtidig giver dig flere 
søgekriterier. 

Hvis du for eksempel ønsker at søge efter en tidligere udsendt ekstern varsling, som 
vedrører en bestemt EU-lovgivning, skal du fra menuen vælge  

"Varslinger""Søg via formular", og derpå Gældende EU-lovgivning og klikke på 
Søg på værktøjslinjen. 

3.7 Rapportering af eksterne varslinger 

Din organisation vil muligvis ønske at registrere de eksterne varslinger, der sendes 

gennem IMI.  

IMI gør i den forbindelse brugere i stand til at generere, gemme og udskrive PDF-

rapporter om eksterne varslinger.  

Rapporter kan genereres i alle faser af den eksterne varslings livscyklus, herunder når 

den eksterne varsling har Udkast-status, eller efter at den er lukket, ved at klikke på 

knappen Udskriv på værktøjslinjen. 

Den genererede rapport kan derpå hentes fra afsnittet Mine rapporter i menuen til 

venstre. 
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3.8 Genbrug af en ekstern varsling  

Du kan oprette et nyt udkast til en ekstern varsling som en nøjagtig kopi af den, som du 

besidder, ved at klikke på knappen Genbrug data i værktøjslinjen. 

Du vil kunne redigere indholdet af dette nye udkast, før du udsender det.  

4 Ressourcer 

IMI'S WEBSTED: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

NATIONALE IMI-KOORDINATORER: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

IMI'S HELPDESK: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Bilag – Påkrævede oplysninger om overtrædelsen 
Følgende tabeller angiver de oplysninger, som du skal udlevere om overtrædelsen, når 

du opretter en ekstern varsling. 

Retsgrundlag 

Gældende EU-lovgivning: Marker felterne for de direktiver eller forordninger, som 

overtrædelsen vedrører. 

Relevante artikler i den valgte EU-lovgivning: Angiv referencerne til de pågældende 

artikler ved hjælp af fritekstfeltet. 

Oplysninger om nationalt retsgrundlag: Disse oplysninger er obligatoriske, hvis du 

valgte et direktiv som gældende EU-lovgivning. Du kan desuden vedhæfte dokumenter 

og angive en direkte link til relevante love og forskrifter. 

 

Oplysninger om den erhvervsdrivende 

Den erhvervsdrivendes navn: Det er navnet på den virksomhed, der er involveret i 

overtrædelsen. Hvis disse oplysninger er tilgængelige, skal du klikke på Kendt og 

angive, om virksomhedens navn omfatter personoplysninger (f.eks. når det 

omfatter ejerens navn).  

Den erhvervsdrivende på internettet Hvis det kendes, skal du vælge Kendt og 

angive alle tilgængelige oplysninger om apps, sociale mediekonti og websteder, 

der har tilknytning til den erhvervsdrivende. 

Oplysninger om onlinegrænsefladen: Du kan føje nye elementer til denne liste ved 

at klikke på Tilføj. 

Vælg derpå den pågældende type online-grænseflade, og udfyld de relevante 

felter (f.eks. navn, direkte link osv.). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Varslinger udsendes kun, hvis enten den erhvervsdrivendes navn eller 

onlinegrænseflade er kendt. 
 

Oplysninger om den erhvervsdrivende: Angiv navnene på den erhvervsdrivendes 

repræsentanter, hvis relevant, og angiv, om der findes et moderselskab, som er 

involveret. 

Virksomheds-/sektortype: Vælg den erhvervsdrivendes branche-/sektortype fra 

rullelisten. 

Identifikation: Hvis den erhvervsdrivendes skatteregistrerings-/momsnummer er 

kendt, og yderligere oplysninger ville hjælpe med identificeringen, såsom 

registrerings- og bankkontonumre, hvis de kendes.  

Virksomhedsoplysninger Angiv alle de adresser, som kendes for den 

erhvervsdrivende, hvis de kendes. Du skal også angive, hvis den erhvervsdrivende så 

vidt du ved også driver forretning i andre EØS-lande. 

E-mailadresse og andre kontaktoplysninger: Angiv om muligt alle den 

erhvervsdrivendes kontaktoplysninger, såsom e-mailadresser og telefonnumre. 

 

Oplysninger om overtrædelsen 

Overtrædelsens type og art: Angiv et kort sammendrag af overtrædelsen/den 

mistænkte overtrædelse ved hjælp af fritekstfeltet. 

Derudover skal du angive overtrædelsens art, status og formodede type. 

Berørte produkter/tjenester og medier: Angiv navnet på det produkt eller den 

tjeneste, der indgår i overtrædelsen, og vælg det anvendte reklamemedium og 

salgsmedium fra listen. 

Her kan du desuden angive supplerende oplysninger om overtrædelsens indvirkning. 

 

Oplysninger om de retlige foranstaltninger 

Retslige procedurer: Hvis de kendes, skal du angive oplysninger om startdatoen 

og status for de retslige procedurer i dit EU-landn medlemsstat. 

Foranstaltninger: Du kan føje nye elementer til listen over foranstaltninger ved at 

klikke på Tilføj. 

Vælg derpå Type af foranstaltning og angiv dens gennemførelsesdato. 

For hver foranstaltning kan du desuden angive en beskrivelse og yderligere oplysninger, 

herunder vedhæftede filer. 

 


