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1 Įvadas 

Šiame dokumente paaiškinama, kaip naudotis Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) 
išorės įspėjimams siųsti ir tvarkyti pagal Reglamentą dėl bendradarbiavimo vartotojų 
apsaugos srityje (ES) 2017/2394 (toliau – BVAS reglamentas)1, įskaitant: 

 kaip sukurti išorės įspėjimą (3.1 skyrius); 

 kaip išsiųsti išorės įspėjimą (3.2 skyrius); 

 kokių su išorės įspėjimu susijusių tolesnių veiksmų galima imtis (atnaujinimas, 

taisymas) (3.3 skyrius); 

 kaip atšaukti ir panaikinti išorės įspėjimą (3.4 ir 3.5 skyriai). 

IMI sistema 

IMI sistema2 – tai saugus daugiakalbis keitimosi informacija internete įrankis. Ji buvo 
sukurta siekiant palengvinti keitimąsi informacija tarp viešojo administravimo 
institucijų visoje ES ir Europos institucijų bei įstaigų, dalyvaujančių praktiškai 
įgyvendinant ES teisę. 

JŪSŲ ATSTOVAUJAMO SUBJEKTO REGISTRAVIMAS IMI SISTEMOJE 

Jei jūsų atstovaujamas subjektas dar nėra užregistruotas IMI sistemoje, susisiekite su 
valstybės narės, suteikusios jums įgaliojimus siųsti išorės įspėjimą pagal BVAS 
reglamento 27 straipsnį, bendra ryšių palaikymo tarnyba. 

ES lygmens subjektams šiuos įgaliojimus suteikia Komisija. 

2 Naudojimasis IMI sistema 

2.1 Prisijungimas prie IMI sistemos 

IMI sistema pasiekiama per įprastą interneto naršyklę. Norėdami prisijungti prie IMI 
sistemos, nukopijuokite toliau pateiktą nuorodą į savo interneto naršyklę arba 
paspauskite šią nuorodą: 

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

Prisijungdami pirmą kartą, įrašykite savo vartotojo vardą ir jums suteiktą laikiną 
slaptažodį.  

Pirmą kartą prisijungiančių vartotojų bus prašoma iš karto pasikeisti laikiną slaptažodį į 
naują pasirinktą slaptažodį. Tai įvykdžius jūsų bus prašoma sugalvoti ir patvirtinti 12 
simbolių apsaugos kodą, kurį naudosite kaskart prisijungdami prie IMI sistemos.  

Kitą kartą prisijungdami turėsite įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį, tuomet 
pateikti tris atsitiktine tvarka parinktus skaičius iš savo apsaugos kodo, pažymėtus 
ekrane. 

Prisijungę būsite nukreipti į IMI sistemos pradžios puslapį. 

 
                                                             
1 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių 
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (Tekstas svarbus EEE), OL L 345, 2017 12 27, p. 1–26; 27 
straipsnio 1 ir 2 dalys. 

2 IMI sistemos interneto svetainė: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_lt.htm. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_lt.htm
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2.2 IMI sistemos pradžios puslapis 

Kai sėkmingai prisijungsite prie IMI sistemos, atsiras IMI suvestinė. Kairėje ekrano 
pusėje esančiame meniu galite: 

 kurti naujus įspėjimus; 

 ieškoti esamų jūsų atstovaujamo subjekto įspėjimų; 

 atsisiųsti savo įspėjimų ataskaitas; 

 pasikeisti slaptažodį ir apsaugos kodą; 

 tvarkyti ir (arba) peržiūrėti jūsų atstovaujamo subjekto informaciją. 

2.3 Vertimas į kitas kalbas 

Reikiamą informaciją galite pateikti bet kuria oficialiąja ES kalba. IMI sistemoje 
pateikiamas laisvos formos teksto laukų mašininis vertimas į visas oficialiąsias Europos 
Sąjungos kalbas. Gavėjai gali išversti atskirą laisvos formos teksto lauką arba paspaudę 
mygtuką „Versti viską“ išversti visą išorės įspėjimo laisvos formos tekstą į tą kalbą, 
kuria rodomas tekstas ekrane. Pridedamų dokumentų vertimas šiuo metu negalimas. 

3 Išorės įspėjimai 
Išorės įspėjimus gali siųsti tik tie subjektai, kuriems valstybės narės arba Komisija 

suteikė įgaliojimus siųsti išorės įspėjimus. 

Pagal BVAS reglamento 27 straipsnio 1 dalį valstybės narės, išskyrus atvejus, kai taip 

elgtis nebūtų pagrįsta, suteikia teisę paskirtosioms įstaigoms, Europos vartotojų 

centrams, vartotojų organizacijoms ir asociacijoms ir, atitinkamais atvejais, 

verslininkų asociacijoms, turintiems būtinų ekspertinių žinių, siųsti išorės įspėjimą 

valstybėms narėms ir Komisijai. Komisija, laikydamasi BVAS reglamento 27 straipsnio 2 

dalyje nustatytos tvarkos, suteikia šią teisę asociacijoms, kurios Sąjungos lygmeniu 

atstovauja vartotojų interesams ir, atitinkamais atvejais, verslininkų interesams. 

Reaguodamos į gautą išorės įspėjimą BVAS reglamente nustatytos kompetentingos 

institucijos neprivalo inicijuoti procedūros ar imtis kokių nors kitų veiksmų. 

 

Esate įpareigoti užtikrinti, kad pateikta informacija būtų teisinga, naujausia ir 

tiksli. 

Praneštą informaciją turite nedelsdami pataisyti, taip pat turite teisę 

prireikus atšaukti išorės įspėjimą.  

Norėdami sužinoti, kaip užregistruoti šiuos subjektus, žr. ankstesnį skyrių. 

 

Išorės įspėjimas bus automatiškai panaikintas po 6 mėnesių. 
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3.1 Išorės įspėjimo kūrimas 

1. Kairėje meniu pusėje spauskite „Įspėjimai“„Sukurti įspėjimą“. 

2. Pradėkite kurti išorės įspėjimą skirtuke „Įspėjimo santrauka“. 

Išskleidžiamajame meniu pasirinkite valstybes nares gavėjas. Šios šalys gaus jūsų 

išorės įspėjimą. 

 

IMI sistemoje visi privalomi laukeliai yra pažymėti žvaigždute: 

 visi raudona žvaigždute (*) pažymėti laukai turi būti užpildyti, tik tada 

galėsite išsaugoti įspėjimo projektą; 

 kai kurie laukai yra pažymėti oranžine žvaigždute (*). Neužpildę šių 

laukų, vis tiek galėsite išsaugoti projektą ir jį baigti pildyti vėliau, tačiau 

negalėsite jo išsiųsti. 

3. Šiame žingsnyje mygtukais „Ankstesnis“ ir „Kitas“, esančiais viršutiniame 

dešiniajame puslapio kampe, galite naršyti toliau nurodytus išorės įspėjimo 

skirtukus: 

 teisinis pagrindas;  

 verslininko duomenys; 

 informacija apie pažeidimą; 

 informacija apie teisines priemones. 

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie tai, kokius duomenis turite pateikti 

šiuose skirtukuose, skaitykite priedą „Reikiama informacija apie pažeidimą“. 

4. Užpildę šiuos skirtukus, viršutiniame dešiniajame puslapio kampe spustelėkite 

mygtuką „Sukurti“, kad sukurtumėte išorės įspėjimą. 

 

Išorės įspėjimas dar neišsiųstas! Dabartinis išorės įspėjimo statusas yra 

„Projektas“.  

 Šį įspėjimo projektą vis dar galite ištrinti iš sistemos, įrankių juostoje 

paspausdami „Ištrinti įspėjimo projektą“. Ištrynus projektą sistemoje jo 

atsekti nebegalima.  

 Savo įspėjimo projektą vis dar galite redaguoti paspausdami „Redaguoti“. 

3.2 Išorės įspėjimo siuntimas 

Norėdami išsiųsti išorės įspėjimą, įrankių juostoje paspauskite „Pateikti įspėjimą“.  

 

Pamiršus nurodyti privalomą informaciją sistema jus įspės – susijęs 

skirtukas bus pažymėtas oranžine spalva. 

Norėdami baigti pildyti išorės įspėjimą ir jį išsiųsti, įrankių juostoje 

spustelėkite „Redaguoti“, pateikite trūkstamą informaciją, spustelėkite 

„Išsaugoti“ ir galiausiai – „Pateikti įspėjimą“. 
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3.3 Su išorės įspėjimu susiję tolesni veiksmai 

 

Reaguodamos į pagal pirmiau minėtą tvarką išsiųstą išorės įspėjimą, 

valstybės narės gavėjos neprivalo inicijuoti procedūros ar imtis kokių nors 

kitų veiksmų. 

Nepaisant to, dėl išorės įspėjimų jos gali siųsti pastabas (pvz., paprašyti 

papildomos informacijos apie grįžtamosios informacijos teikimą), kurias 

galėsite matyti ir į jas reaguoti pastabų skirtuke. 

Išsiuntę išorės įspėjimą galite patikrinti skirtuką „Valdymo informacija“. 

Skirtukas „Valdymo informacija“ yra naudingas norint stebėti pagrindinius su jūsų 

įrašu susijusius duomenis, įskaitant: 

 įrašo numerį – unikalų numerį, pagal kurį įrašas identifikuojamas sistemoje 

(pvz., 6335); 

 statusą – dabartinį įrašo statusą (pvz., „Platinimas – laukiama pastabų“); 

 istoriją – su įrašu susijusių naudotojo veiksmų sąrašą su nurodytu laiku ir data; 

Taip pat galite atnaujinti savo įspėjimą, prireikus jį pataisyti ir keistis dokumentais su 

valstybėmis narėmis gavėjomis. 

3.3.1 Kaip atnaujinti ar pataisyti išorės įspėjimą? 

 Atnaujinkite verslininko duomenis – eikite į skirtuką „Verslininko duomenys“ 

ir susijusiame lauke spustelėkite mygtuką „Pridėti pastabą“. 

 Atnaujinkite informaciją apie pažeidimą – eikite į skirtuką „Informacija apie 

pažeidimą“ ir susijusiame lauke spustelėkite mygtuką „Pridėti pastabą“. 

 Pridėkite kitų bendro pobūdžio pastabų – eikite į skirtuką „Priedai ir 

pastabos“ ir spustelėkite mygtuką „Pridėti pastabą“. 

 Norėdami pataisyti jau išsiųstą informaciją, pridėkite pastabą susijusiame 

lauke. 

 
Pridėtos pastabos yra matomos visoms valstybėms narėms gavėjoms. 

3.3.2 Kaip keistis dokumentais su valstybėmis narėmis? 

1. Spustelėkite skirtuką „Priedai ir pastabos“. 

2. Apsvarstykite, ar jame yra pateiktų asmens duomenų. Tada atitinkamoje skiltyje 

spauskite mygtuką „Įkelti dokumentą“. 

3. Užpildykite lauką „Pridėti priedą“ pateikdami šią informaciją: 

 pavadinimas – įrašykite dokumento pavadinimą; 

 dokumentas – spauskite „Naršyti“ ir pasirinkite dokumentą, kurį norite įkelti; 

 pastaba – laisvos formos teksto lauke galite pateikti papildomos informacijos 

apie dokumentą. Pastabos yra ypač naudingos tuo atveju, kai įkelto dokumento 

turinys yra pateiktas kalba, kuri gavėjui gali būti nesuprantama. Priedo (-ų) 

santrauką siūlome pateikti anglų kalba arba viena iš ES darbo kalbų. 
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4. Spustelėkite mygtuką „Išsaugoti“. 

 

3.4 Išorės įspėjimo atšaukimas 

Išorės įspėjimą galite atšaukti ir veiksmingai jį panaikinti, jei bet kuriuo metu dėl kokios 

nors priežasties jis nebėra reikalingas arba jei jis buvo sukurtas per klaidą.  

Išorės įspėjimo statusas pasikeis į „Atšauktas“, bet jis nebus ištrintas. 

Norėdami atšaukti įspėjimą, įrankių juostoje spauskite mygtuką „Atšaukti“ ir pateikite 

privalomą pagrindimą. 

3.5 Išorės įspėjimo panaikinimas 

Išorės įspėjimas bus automatiškai panaikintas po 6 mėnesių. 

Tačiau savo išorės įspėjimą galite panaikinti ir anksčiau. 

Išorės įspėjimo statusas pasikeis į „Panaikintas“, bet jis nebus ištrintas. 

Norėdami panaikinti išorės įspėjimą, įrankių juostoje spauskite mygtuką „Panaikinti 

įspėjimą“ ir pateikite privalomą pagrindimą. 

3.6 Esamų išorės įspėjimų paieška 

IMI sistemos funkcinė paieškos galimybė leidžia sistemoje ieškoti jau esamų išorės 
įspėjimų nurodant paieškos kriterijus, kad išsifiltruotų rezultatai.  

Norėdami rasti išorės įspėjimus galite rinktis iš dviejų meniu parinkčių: „Ieškoti visų 
formų“ ir „Ieškoti pagal formą“. 

Rekomenduojama naudoti meniu parinktį „Ieškoti pagal formas“, šios parinkties 
paieškos kriterijai yra išsamesni. 

Pavyzdžiui, jei norite rasti anksčiau išsiųstą išorės įspėjimą, susijusį su konkrečiais ES 
teisės aktais, meniu pasirinkite  

„Įspėjimai“„Ieškoti pagal formas“, tada pasirinkite „Taikytini ES teisės aktai“ ir 
įrankių juostoje spauskite „Ieškoti“. 

3.7 Išorės įspėjimų ataskaitos 

Jūsų atstovaujamas subjektas gali norėti išsaugoti per IMI sistemą išsiųstus išorės 

įspėjimus.  

Šiuo tikslu IMI sistemos naudotojai gali rengti, elektroniniu būdu išsaugoti ir PDF 

formatu atsispausdinti išorės įspėjimų ataskaitas.  

Ataskaitas galima rengti bet kuriuo įspėjimo tvarkymo etapu, net tada, kai išorės 

įspėjimas dar tik kuriamas ar jį panaikinus, įrankių juostoje paspaudžiant mygtuką 

„Spausdinti“. 

Parengtą ataskaitą galima atsisiųsti iš kairėje esančio meniu skilties „Mano ataskaitos“. 

3.8 Pakartotinis išorės įspėjimo naudojimas  

Nukopijuodami šiuo metu tvarkomo išorės įspėjimo duomenis galite sukurti naują 

išorės įspėjimo projektą – įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Pakartotinai naudoti 

duomenis“. 
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Prieš išsiųsdami naująjį projektą galėsite redaguoti jo turinį.  

4 Ištekliai 

IMI SISTEMOS INTERNETO SVETAINĖ 

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

NACIONALINIAI IMI KOORDINATORIAI 

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

IMI PAGALBOS TARNYBA 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Priedas. Reikiama informacija apie pažeidimą 
Toliau pateiktose lentelėse nurodyta informacija apie pažeidimą, kurią turėsite pateikti 

kurdami išorės įspėjimą. 

Teisinis pagrindas 

Taikytini ES teisės aktai – pažymėkite langelius ties direktyvomis ar reglamentais, 

kurie yra susiję su pažeidimu. 

Atitinkami pažymėtų ES teisės aktų straipsniai – laisvos formos teksto lauke 

pateikite nuorodas į konkrečius straipsnius. 

Duomenys apie nacionalinį teisinį pagrindą – jei kaip taikytiną ES teisės aktą 

pažymėjote bet kokią direktyvą, ši informacija yra privaloma. Be to, galite pridėti 

dokumentų ir pateikti tiesioginę nuorodą į nacionalinį teisinį pagrindą. 

 

Verslininko duomenys 

Verslininko pavadinimas – tai su pažeidimu susijusios įmonės pavadinimas. Jei ši 

informacija yra žinoma, spauskite „Žinoma“ ir nurodykite, ar į įmonės pavadinimą įeina 

asmens duomenys (pvz., tuo atveju, kai jį sudaro savininko vardas ir pavardė).  

Verslininko veikla internete – jei ši informacija yra žinoma, pasirinkite „Žinoma“ ir 

pateikite visą turimą informaciją apie mobiliąsias programėles, socialinių tinklų 

paskyras ir svetaines, susijusias su verslininku. 

Duomenys apie elektroninę sąsają – spustelėdami mygtuką „Pridėti“ į šį sąrašą galite 

įtraukti naujų elementų. 

Tada pasirinkite elektroninės sąsajos rūšį ir užpildykite pateiktus laukus (pvz., 

pateikite pavadinimą, tiesioginę nuorodą ir kt.). 

 

Įspėjimus galima siųsti tik tuo atveju, jei yra žinomas verslininko 

pavadinimas arba jo elektroninė sąsaja. 
 

Su verslininku susiję duomenys – pateikite verslininko atstovų, jei tokių yra, vardus ir 

pavardes ir nurodykite, ar su pažeidimu yra susijusi patronuojančioji įmonė. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_lt.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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Vykdomos veiklos ir (arba) sektoriaus rūšis – išskleidžiamajame meniu pasirinkite 

verslininko vykdomos veiklos ir (arba) sektoriaus, kuriame jis vykdo veiklą, rūšį, jei ši 

informacija yra žinoma. 

Identifikavimas – jei ši informacija yra žinoma, galite nurodyti verslininko mokesčių 

mokėtojo identifikacinį numerį ir (arba) PVM mokėtojo kodą, taip pat pateikti bet kokios 

papildomos informacijos, kuri būtų naudinga siekiant jį identifikuoti, pvz., registracijos 

ar banko sąskaitų numerius.  

Paslaugų teikėjo duomenys – pateikite visus turimus verslininko adresus, jei jie yra 

žinomi. Taip pat turite nurodyti, ar verslininkas, kiek jums žinoma, vykdo veiklą ir 

kitose EEE šalyse. 

E. pašto adresas ir kiti kontaktiniai duomenys – pateikite visus verslininko 

kontaktinius duomenis, pvz., e. pašto adresus ir telefono numerius, jei šie duomenys 

turimi. 

 

Informacija apie pažeidimą 

Pažeidimo rūšis ir pobūdis – laisvos formos teksto lauke pateikite trumpą pažeidimo 

ar įtariamo pažeidimo santrauką. 

Be šios informacijos, turėsite nurodyti pažeidimo pobūdį, statusą ir numanomą rūšį. 

Susijęs produktas ir (arba) paslauga bei informavimo būdai – nurodykite su 

pažeidimu susijusio produkto ar paslaugos pavadinimą ir iš sąrašo pasirinkite 

naudojamą reklamos būdą ir pardavimo būdą. 

Be to, šiame laukelyje galite pateikti papildomos informacijos apie pažeidimo poveikį. 

 

Informacija apie teisines priemones 

Teismo procesas – turėsite nurodyti teismo proceso jūsų valstybėje narėje pradžios 

datą ir statusą, jei ši informacija yra žinoma. 

Priemonės – spustelėdami mygtuką „Pridėti“ į priemonių sąrašą galite įtraukti naujų 

elementų. 

Tada pasirinkite priemonės rūšį ir nurodykite jos įgyvendinimo datą. 

Taip pat galite pateikti kiekvienos priemonės aprašymą ir su ja susijusios papildomos 

informacijos, įskaitant priedus. 

 


