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1 Uvod 

V tem dokumentu je pojasnjeno, kako se uporablja informacijski sistem za notranji trg 
(IMI) pri izmenjavi informacij v zvezi z dovoljenji za prenos strelnega orožja, kakor je 
določeno v Uredbi (EU) 2019/686. Zajema tri vrste izmenjave informacij: 

 „notificiranje predhodnega soglasja“ (dovoljenje za nakup ali nabavo strelnega 
orožja v drugi državi članici) 

 „notificiranje dovoljenja za prenos strelnega orožja“ v drugo državo članico 

 evidentiranje „seznama strelnega orožja, za katerega predhodno soglasje ni 
potrebno“ 

Zakonodaja 

Direktiva 91/477/EGS o strelnem orožju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 
2008/51/ES in Direktivo (EU) 2017/853, določa pravila v zvezi z nadzorom nabave in 
posedovanja orožja v vseh državah članicah EU. Člen 13 po spremembi iz leta 2017 
določa: „Pristojni organi držav članic si z elektronskimi sredstvi izmenjujejo informacije 
o dovoljenjih, izdanih za prenos strelnega orožja v drugo državo članico.“  

Uredba (EU) 2019/6861 določa, kdaj je treba izmenjati informacije in katere informacije 
je treba vključiti v izmenjavo. Določa tudi, da se za izmenjavo informacij uporabi sistem 
IMI.  

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/689 vključuje določbe o izmenjavi v zvezi s 
prenosom strelnega orožja znotraj Unije v okviru pilotnega projekta v skladu s členom 4 
Uredbe (EU) št. 1024/2012 ter določa osnovne tehnične specifikacije in postopkovne 
ureditve za izvajanje ustreznih določb o upravnem sodelovanju. 

Sistem IMI 

Sistem IMI2 je varno, večjezično spletno orodje za izmenjavo informacij, ki omogoča 
lažjo izmenjavo informacij med javnimi organi v Evropi ter evropskimi institucijami in 
organi, ki sodelujejo pri praktičnem izvajanju prava EU.  

 

 

  

                                                             

1 Uredba (EU) 2019/686 o ELEKTRONSKI izmenjavi informacij v zvezi s prenosom 

strelnega orožja v EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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2 Uporaba sistema IMI 

2.1 Prijava v sistem IMI 

Sistem IMI je dostopen prek običajnega internetnega brskalnika. Za prijavo v sistem IMI 
v svoj brskalnik prekopirajte ali kliknite spodnjo povezavo: 

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

Pri prvi prijavi v sistem je treba vpisati uporabniško ime in začasno geslo, ki ste ga 
prejeli.  

Če se v sistem prijavljate prvič, boste morali začasno geslo takoj nadomestiti z novim 
(svojim) geslom. Po zamenjavi gesla boste morali vpisati in potrditi 12-mestno 
varnostno kodo, ki jo boste vnesli ob vsaki prijavi v sistem IMI.  

Ob naslednjih prijavah boste morali vpisati uporabniško ime, geslo in 3 poljubne 
številke iz vaše varnostne kode, kot je prikazano na zaslonu. 

Po prijavi vas bo sistem preusmeril na začetno stran sistema IMI.  

2.2 Začetna stran sistema IMI 

Po prijavi v sistem IMI se prikaže nadzorna plošča IMI. Meni na levi strani zaslona 
omogoča: 

 iskanje obstoječih notifikacij 

 pripravo novih notifikacij 

 prenos poročil  

 spremembo gesla in varnostne kode 

 upravljanje/prikaz podatkov o organu 

 prikaz podatkov o drugih organih, ki so registrirani za uporabo sistema IMI 

2.3 Nadzorna plošča 

Nadzorna plošča je namenjena tekočemu upravljanju izmenjave informacij in prikazuje 
osnutke notifikacij, novejše prejete notifikacije in nedavno posodobljene notifikacije. 
Osrednjim organom omogoča tudi prikaz notifikacij z odobritvijo, kadar se za 
notifikacije regionalnih in lokalnih organov zahteva odobritev koordinatorja. 

2.4 Iskanje 

Funkcija iskanja omogoča iskanje obstoječih vnosov v sistemu IMI z nastavitvijo iskalnih 
kriterijev za omejitev zadetkov. 

Za iskanje notifikacij sta na voljo dve možnosti: Išči vse obrazce in Išči po obrazcu. 
Iskanje po obrazcu omogoča samo iskanje notifikacij predhodnega dovoljenja ali 
dovoljenj za prenos in zagotavlja širše iskalne kriterije. 

Priporočamo, da uporabite možnost Išči po obrazcu. 

Če želite denimo poiskati prejete notifikacije predhodnega soglasja v meniju izberite 
možnost Opozorila in obvestila -> Išči po obrazcu -> Strelno orožje – Predhodno 
soglasje. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Nato navedite referenčno številko predhodnega soglasja (če ste ga prejeli v papirni 
obliki), državo pošiljateljico in del imena kupca ali prodajalca. Če želite iskati po imenu 
kupca ali prodajalca, upoštevajte, da morate najprej označiti, ali je kupec ali prodajalec 
pravna ali fizična oseba. 

2.5 Jezikovni prevodi 

Sistem IMI omogoča strojno prevajanje besedilnih polj s prostim besedilom v vse uradne 
evropske jezike. Sistem omogoča prevod posameznih besedilnih polj s prostim 
besedilom, lahko pa tudi uporabite gumb Prevedi vse za prevod celotnega prostega 
besedila notifikacije v jezik, ki se uporablja na zaslonu. Prevod priloženih dokumentov 
trenutno ni na voljo. 
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3 Notificiranje predhodnega soglasja 

3.1 Pravni okvir 

Kadar organ trgovcu ali posamezniku izda predhodno soglasje za nabavo strelnega 
orožja iz druge države članice, mora o tem obvestiti drugo državo članico, in sicer tako, 
da pošlje notifikacijo predhodnega soglasja. 

Notifikacija vsebuje podatke iz člena 4 Uredbe (EU) 2019/686 in kopijo dokumenta o 
predhodnem soglasju. 

 

Država članica, ki je izdala predhodno soglasje, pošlje notifikacijo IMI v 
sedmih koledarskih dneh po izdaji predhodnega soglasja državi članici, v 
kateri se nahaja strelno orožje. 

3.2 Priprava in pošiljanje notifikacije predhodnega soglasja 

1. V meniju na levi strani kliknite možnost Opozorila in notifikacijeNova 
notifikacijaStrelno orožje – predhodno soglasje. 

2. Izpolnite polja v zavihku Predhodno soglasje: 

 Država, v kateri se nahaja strelno orožje: ta država prejme notifikacijo IMI. 

 Skenirana kopija predhodnega soglasja: tukaj naložite kopijo dokumenta o 

predhodnem soglasju (običajno v obliki PDF). 

Kliknite možnost Naloži datoteko in izberite ustrezni dokument. 

 Datum izdaje: datum izdaje dokumenta o predhodnem soglasju. 

 Velja do: datum prenehanja veljavnosti predhodnega soglasja, ko se notifikacija 

IMI zaključi. 

 Nacionalna referenčna številka predhodnega soglasja: edinstveni 

identifikator, ki ga dokumentu dodeli država izdajateljica. 

 Ali je soglasje izdal organ pošiljatelj?: če notifikacijo IMI pošilja isti organ, ki 

je izdal predhodno soglasje, izberite Da, v nasprotnem primeru izberite Ne in 

navedite kontaktne podatke organa izdajatelja. 

 Podatki o kupcu/pridobitelju strelnega orožja 

 Podatki o prodajalcu/imetniku strelnega orožja. Najprej navedite, ali so 

podatki o prodajalcu ali imetniku strelnega orožja znani in vpisani v 

predhodnem soglasju. To velja za skoraj vse države članice. Če je prodajalec ali 

imetnik strelnega orožja znan, je treba podatke navesti v obrazcu IMI. 

 Dodatne informacije: tukaj lahko navedete dodatne informacije o predhodnem 

soglasju. 

 

Preden shranite osnutek notifikacije, morate izpolniti obvezna polja, 

označena z rdečo zvezdico (*). 

3. Če želite odpreti novo notifikacijo, kliknite možnost Nov vnos v zgornjem desnem 
kotu zaslona. 

4. Notifikacija ima zdaj status Osnutek. 
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Kadar ima notifikacija status osnutka, lahko: 

 urejate podatke 

 preverite zavihek Podatki o upravljanju in spremljate 

najpomembnejše podatke o vnosu, denimo povezave do drugih 

notifikacij. 

 v ustreznem zavihku vnesete opombe in dodate priloge 

5. Kliknite gumb Pošlji. 

6. Kliknite možnost Potrdi in razpošlji – vaša notifikacija bo poslana ustreznemu 
organu v drugi državi. 

Do prenehanja veljavnosti je notifikacija zdaj odprta za pripombe, kar pomeni, da 

lahko pošiljatelj in prejemnik pošljeta pripombe in priložita dokumente k notifikaciji. 

Z vsakim novim dodanim dokumentom in prilogo vsi deležniki prejmejo samodejno 

sporočilo. 

 

Notifikacija, ki je odprta za pripombe: 

 s klikom gumba Razdeli v orodni vrstici lahko osrednji organ 

notifikacijo pošlje regionalnemu ali lokalnemu organu 

 vsak deležnik lahko v zavihku Prejemniki preveri, kateri organi so 

prejeli notifikacijo 

 vsak deležnik lahko k notifikaciji vnese pripombe in priloži 

dodatne dokumente 

 vsebine notifikacije ni mogoče spreminjati 

Potem ko notifikacijo pošljete, ne morete več spreminjati njene vsebine. 

 

Če želite popraviti podatke v notifikaciji:  

 Odprite notifikacijo in kliknite gumb Umakni. Če sistem zahteva 

utemeljitev, navedite, da boste poslali popravljeno različico 

notifikacije.  

 Če želite ustvariti novo notifikacijo z enakimi podatki, kliknite 

možnost Ponovno uporabi podatkeStrelno orožjePredhodno 

soglasje. 

 Spremenite nepravilne vnose in notifikacijo pošljite ponovno.  

3.3 Izdaja predhodnega soglasja za ista dva trgovca ali dva posameznika  

Če dovoljenje o predhodnem soglasju redno izdajate za ista dva trgovca ali posameznika, 

vam njunih podatkov ni treba še enkrat vnašati v notifikacijo IMI. Svetujemo naslednje: 

 poiščite prejšnjo notifikacijo predhodnega soglasja med istima deležnikoma z 

uporabo možnosti Išči po obrazcu, kot je opisano v razdelku 2.4.  

 za pripravo nove notifikacije o predhodnem soglasju odprite obvestilo, kliknite 

gumb Ponovno uporabi podatke in izberite Strelno orožje – predhodno 

soglasje  

 sistem bo vse podatke iz prejšnje notifikacije o predhodnem soglasju prekopiral 

v novo notifikacijo, naložiti morate samo kopijo novega dokumenta o 

predhodnem soglasju in posodobiti podatke o izdaji  
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4 Notificiranje dovoljenja za prenos strelnega orožja 

4.1 Pravni okvir 

Kadar organ izda dovoljenje za prenos strelnega orožja v drugo državo članico EU ali 
izda spremni dokument v primeru prenosa med dvema trgovcema v skladu s členom 
11(3) direktive o strelnem orožju (glej razlago spodaj), mora o tem obvestiti državo 
članico, v katero se bo preneslo strelno orožje, in vse tranzitne države članice EU, in 
sicer tako, da prek sistema IMI pošlje notifikacijo dovoljenja za prenos strelnega orožja. 

Notifikacija IMI vsebuje podatke iz člena 6 Uredbe (EU) 2019/686 in kopijo izdanega 
dovoljenja o prenosu ali spremni dokument.  

Pred izdajo teh dokumentov mora zadevni organ najprej preveriti, ali je od države 

članice, v katero se bo preneslo strelno orožje, prejel notifikacijo IMI o 

predhodnem soglasju.  

Možnosti so tri: 

 organ je predhodno soglasje prejel prek sistema IMI; glej razdelek 4.2. 

 organ je predhodno soglasje prejel na drug način in ne prek sistema IMI; glej 

razdelek 4.3 

 predhodno soglasje za zadevno strelno orožje ni potrebno3; glej razdelek 4.4 

 

Pred prenosom strelnega orožja mora država članica, ki izda dovoljenje 
za prenos, notifikacijo IMI poslati prvi tranzitni državi članici, ali, če 
tranzitnih držav članic ni, namembni državi članici. 

Člen 11(2) Direktive Sveta 91/477/EGS o strelnem orožju določa postopek za izdajo 
dovoljenja za prenos strelnega orožja v drugo državo članico. 

Z odstopanjem od tega člen 11(3) omogoča državi članici, da trgovcu izda dovoljenje za 
prenos strelnega orožja trgovcu v drugi državi članici, ne da bi trgovec predhodno 
pridobil dovoljenje za prenos, kakor je navedeno v členu 11(2). V takšnih primerih, ko 
trgovec obvesti pristojni organ, da namerava izvesti prenos, organ izda dokument, ki 
spremlja strelno orožje (spremni dokument). 

  

                                                             
3 Kot je določeno v členu 11(4) Direktive Sveta 91/477/EGS. 
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4.2 Notificiranje dovoljenja za prenos, če ste prejeli predhodno soglasje 

prek sistema IMI 

Če ste prek sistema IMI prejeli predhodno soglasje, lahko notifikacijo IMI ponovno 

uporabite kot podlago za notifikacijo dovoljenja za prenos. Sistem bo namreč iz 

obstoječe notifikacije prekopiral vse ustrezne podatke, zato vam jih ne bo treba še 

enkrat vnašati.  

1. V sistemu IMI poiščite ustrezno obstoječo notifikacijo predhodnega soglasja.  

 V meniju izberite možnost Opozorila in notifikacijeIšči po 

obrazcuStrelno orožje – predhodno soglasje. 

 Označite poljubne iskalne kriterije, denimo državo pošiljateljico, referenčno 
številko predhodnega soglasja ali ime prodajalca/kupca. 

 Prikaže se seznam notifikacij, ki ustrezajo izbranim kriterijem. Ustrezno 
obstoječo notifikacijo lahko odprete z dvojnim klikom. 

2. V zgornjem desnem kotu orodne vrstice kliknite možnost Ponovno uporabi 
podatke in izberite Strelno orožje – Dovoljenje za prenos, člen11 (2) in (3). 

 

Z možnostjo Ponovno uporabi podatke lahko s kopiranjem ustreznih 

podatkov iz obstoječe notifikacije pripravite novo. 

3. Odpre se osnutek nove notifikacije s številnimi polji, ki so že izpolnjena z 
razpoložljivimi podatki iz notifikacije predhodnega soglasja (npr. podatki o kupcu in 
prodajalcu). 

Vseeno boste morali navesti dodatne informacije: 

 Ali prenos poteka prek tranzitnih držav?: izberite Da ali Ne. Če je odgovor Da, 

morate s seznama izbrati eno ali več držav EU ter (neobvezno) ustrezne države, 

zunaj EU.  

Notifikacijo bodo prejele vse izbrane države EU. 

 To uradno obvestilo se nanaša na prenos strelnega orožja na podlagi: 

izberite člen 11(2) ali člen 11(3); podrobneje v razdelku 4.1 Pravni okvir. 

 

Če je dovoljenje izdano v skladu s členom 11(2) Direktive Sveta 91/477/EGS, 

boste morali naložiti dovoljenje za prenos; če zadeva člen 11(3), boste naložili 

spremni dokument. 

 Ali se to obvestilo nanaša na prenos med trgovcema?: izberite Da ali Ne.  

 Datum odpreme in Predvideni datum prihoda: za prenose med trgovcema so 

ta polja neobvezna, sicer so obvezna. 

 Datum izdaje: datum izdaje dovoljenja. 

 Velja do: datum poteka veljavnosti dovoljenja za prenos ali spremnega 

dokumenta. Notifikacija IMI se zaključi na ta datum.  

 Nacionalna referenčna številka dovoljenja za prenos: edinstveni 

identifikator, ki ga dokumentu dodeli država izdajateljica. 
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 Ali je soglasje izdal organ pošiljatelj?: če notifikacijo IMO pošilja isti organ, ki 

je izdal dovoljenje za prenos, izberite Da, v nasprotnem primeru izberite Ne in 

navedite kontaktne podatke organa izdajatelja. 

 Število kosov strelnega orožja: število kosov strelnega orožja, za katere je bilo 

v priloženem dokumentu izdano dovoljenje. 

 Število pomembnih sestavnih delov: v tem ločenem polju navedite število 

pomembnih sestavnih delov, ki jih je mogoče prenesti. 

 Predhodno soglasje: izberite možnost prejeto prek sistema IMI. Dokument o 

predhodnem soglasju, ki je zajet v prvotni notifikaciji IMI, bo samodejno vključen 

v to notifikacijo. 

4. Če želite odpreti novo notifikacijo, kliknite možnost Nov vnos v zgornjem desnem 
kotu zaslona. 

5. Notifikacija ima zdaj status Osnutek. 

 

Kadar ima postopek status osnutka lahko: 

 urejate podatke 

 v zavihku Podatki o upravljanju preverite različne informacije, 

denimo povezavo do prvotne notifikacije predhodnega soglasja 

 v ustreznem zavihku vnašate opombe in dodajate priloge 

6. Kliknite gumb Pošlji. 

7. Kliknite možnost Potrdi in razpošlji – vaša notifikacija bo poslana ustreznim 
organom v namembni državi in tranzitnih državah. 

Do prenehanja veljavnosti je notifikacija zdaj odprta za pripombe. 

 

Notifikacija, ki je odprta za pripombe: 

 s klikom gumba Razdeli v orodni vrstici lahko osrednji organ 

notifikacijo pošlje regionalnemu ali lokalnemu organu 

 vsak deležnik lahko v zavihku Prejemniki preveri, kateri organi so 

prejeli notifikacijo 

 vsak deležnik lahko k notifikaciji vnese pripombe in priloži 

dodatne dokumente 

Potem ko notifikacijo pošljete, ne morete več spreminjati njene vsebine. 

 

Če želite popraviti podatke v notifikaciji:  

 Odprite notifikacijo in kliknite gumb Umakni. Če sistem zahteva 

utemeljitev, navedite, da boste poslali popravljeno različico 

notifikacije.  

 Če želite ustvariti novo notifikacijo z enakimi podatki, kliknite 

možnost Ponovno uporabi podatke –> Strelno orožje – Dovoljenje 

za prenos, člen11 (2) in (3)  

 Spremenite nepravilne vnose in notifikacijo pošljite ponovno.  
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4.3 Notificiranje dovoljenja za prenos, če niste prejeli predhodnega 

soglasja prek sistema IMI 

Države članice morajo predhodno soglasje notificirati prek sistema IMI v sedmih 

koledarskih dneh od izdaje. Če predhodno soglasje prejmete na drug način, denimo v 

papirni obliki, in še niste prejeli notifikacije IMI s priloženo kopijo predhodnega soglasja, 

se obrnite na pristojni organ v drugi državi članici in ga zaprosite za notifikacijo 

prek sistema IMI. 

Če sistem IMI uporabljate prvič za izmenjavo informacij, boste morda morali izdati 

dovoljenje za prenos v primeru, da je bilo predhodno soglasje izdano pred začetkom 

obveznosti pošiljanja notifikacij prek sistema IMI, tj. pred 3. septembrom 2019. V takem 

primeru boste dovoljenje za prenos izdali na podlagi predhodnega soglasja, ki ste ga 

prejeli na drug način in ne prek sistema IMI. Zato upoštevajte spodaj navedeni postopek, 

da ustvarite notifikacijo in naložite kopijo predhodnega soglasja skupaj z dovoljenjem za 

prenos ali spremnim dokumentom. 

1. V meniju na levi strani kliknite možnost Opozorila in notifikacijeNova 
notifikacijaStrelno orožje – dovoljenje za prenos, člen 11(2) in (3). 

2. Nato nadaljujte s 3. korakom iz razdelka 4.2 zgoraj ter izpolnite vsa polja v 
notifikaciji. Poleg tega: 

 izberite državo izdaje (matično državo) in namembno državo 

 pri polju za predhodno soglasje izberite možnost prejeto kako drugače 

 naložite dokument o predhodnem soglasju 

 navedite podatke o kupcu/pridobitelju strelnega orožja 

 navedite podatke o prodajalcu/ imetniku strelnega orožja 

4.4 Notificiranje dovoljenja za prenos, kadar predhodno soglasje ni 

potrebno 

V registru IMI je na voljo še podatkovno skladišče „seznama strelnega orožja, za 

katerega predhodno soglasje ni potrebno“. Na seznamu je navedeno strelno orožje, ki se 

lahko prenese na ozemlje druge države članice brez predhodnega soglasja. 

V nadaljevanju je opisan postopek pri prenosu strelnega orožja, za katerega se ne 

zahteva predhodno soglasje namembne države članice:  

1. V meniju kliknite možnost Opozorila in notifikacijeNova notifikacijaStrelno 
orožje – dovoljenje za prenos, člen 11(2) in (3). 

2. Nato nadaljujte s 3. korakom iz razdelka 4.2 zgoraj ter izpolnite vsa polja v 
notifikaciji. Poleg tega: 

 izberite državo izdaje (matično državo) in namembno državo 

 v polju Predhodno soglasje izberite možnost „za to strelno orožje, kakor je 

priglašeno v skladu s členom 11(4) Direktive Sveta 91/477/EGS, ni 

potrebno“. Polje, v katerem naložite predhodno soglasje, ne bo prikazano. 

 navedite podatke o kupcu/pridobitelju strelnega orožja 

 navedite podatke o prodajalcu/imetniku strelnega orožja 

  



Seznam strelnega orožja, za katerega predhodno soglasje ni potrebno 

 12 

 

5 Seznam strelnega orožja, za katerega predhodno soglasje 
ni potrebno 

5.1 Pravni okvir 

Člen 11(4) direktive o strelnem orožju določa, da vsaka država članica posreduje drugi 
državi članici seznam strelnega orožja, za katerega se sme dovoliti prenos na njeno 
ozemlje brez njenega predhodnega soglasja. 

Za zagotovitev ustreznega osrednjega mesta, ki omogoča shranjevanje seznamov in 

vpogled v njih, se v sistemu IMI določi podatkovno skladišče, kakor je opredeljeno v 

členu 5 Uredbe (EU) 2019/686. 

Vsaka država članica evidentira en sam vnos v podatkovno skladišče.  

 

Vsaka država članica mora še pred začetkom izmenjave informacij 
3. septembra 2019 evidentirati vnos v podatkovno skladišče. 

5.2 Priprava vnosa v podatkovno skladišče 

1. V meniju kliknite možnost Podatkovna skladišča in registri Nov vnos. 

2. V obveznem polju za državo članico izberite svojo državo. 

3. Če gre za strelno orožje, ki ga lahko prenesete v svojo državo članico brez 
predhodnega soglasja, je postopek naslednji:  

 kliknite gumb Dodaj in v vsako vrstico posebej ročno vnesite seznam 
strelnega orožja ter vpišite podatke za vsako vrsto strelnega orožja ali 

 priložite dokument s seznamom strelnega orožja  

V nasprotnem primeru navedite, da za vse strelno orožje potrebujete predhodno 
soglasje. 

4. Za pripravo vnosa s statusom osnutka kliknite možnost Nov vnos v zgornjem 
desnem kotu zaslona. Če želite, lahko podatke še vedno spremenite. 

5. Preverite, ali so vpisani podatki popolni in pravilni, ter kliknite gumb Aktiviraj. 
Vnos bo viden vsem državam članicam. 
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6 Viri 

SPLETIŠČE IMI: 

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

NACIONALNI KOORDINATORJI IMI: 

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

POMOČ UPORABNIKOM IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

