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Denne ordliste definerer termer og udtryk, der anvendes i forbindelse med 
informationssystemet for det indre marked (IMI). Listen er opstillet alfabetisk, men termerne 
er også grupperet efter kategorier, der afspejler de væsentligste elementer og funktioner i IMI. 
Du kan se alle termer under hver kategori i bilaget bagerst i dokumentet. 
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A 
 

Adgangskoordinator En adgangskoordinator er en IMI-koordinator med ansvar for at 
forvalte en myndigheds adgang til et bestemt lovgivningsområde 
og de tilknyttede arbejdsgange.  

Når en IMI-koordinator giver en myndighed adgang til et 
lovgivningsområde, bliver han eller hun myndighedens 
adgangskoordinator for det område, og myndigheden bliver hans 
eller hendes koordinerede myndigheder. Adgangskoordinatoren 
kan se og, om nødvendigt, ændre oplysningerne om myndighedens 
ansvar inden for lovgivningsområdet (kompetenceområde, erhverv 
eller servicevirksomhed) samt bestemme og ændre indstillingerne 
for arbejdsgangen (flag og tilknyttede koordinatorer). En IMI-
koordinator kan overdrage sin rolle som adgangskoordinator til en 
andet IMI-koordinator. 
Kategori: Myndighedsroller 

Advarsel En advarsel er en form for informationsudveksling, der giver 
medlemslandene mulighed for at advare hinanden, hvis de bliver 
opmærksomme på farlige aktiviteter inden for et bestemt område. 
Advarsler blev først indført i IMI inden for lovgivningsområdet 
tjenesteydelser.  

Advarsler fungerer ved hjælp af en særlig arbejdsgang, der er 
udarbejdet i henhold til kravene til advarselsordningen som 
beskrevet i artikel 29 og 32 i servicedirektivet. Myndighedsroller 
og brugerroller afgør, hvilke myndigheder og brugere, der kan 
indlede, udsende og modtage advarsler. 
Kategori: Advarsler 

Advarselsbehandler En advarselsbehandler er en bruger fra en advarselsmyndighed 
eller en advarselskoordinator, der kan behandle advarsler på sin 
myndigheds vegne, herunder tage initiativ til nye advarsler, 
modtage advarsler fra andre myndigheder, tilføje oplysninger til 
advarsler og deltage i afslutningen af en advarsel. 
Kategori: Advarsler; Brugerroller 

Advarselsformidler En advarselsformidler er en bruger fra en advarselskoordinator 
eller en advarselspostkasse, der kan udsende advarsler, yderligere 
oplysninger og forslag om afslutning til medlemslandene.  

En bruger med denne rolle kan også beslutte, hvilke myndigheder 
i sit medlemsland, der skal have adgang til en bestemt advarsel, og 
tilføje disse myndigheder som modtagere. 
Kategori: Advarsler; Brugerroller 

Advarselskoordinator  En advarselskoordinator er en myndighed med ansvar for at 
udsende advarsler og dertil knyttede oplysninger til andre 
medlemslande og videresende indkommende advarsler inden for 
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sit eget medlemsland.  

En advarselskoordinator kan også udføre alle 
advarselsmyndighedens funktioner. Det vil sige, at den kan 
indlede advarsler samt afgive yderligere oplysninger og forslag om 
afslutning og selv udsende dem. 
Kategori: Advarsler; Myndighedsroller 

Advarselsmyndighed En advarselsmyndighed kan indlede en advarsel og fremsende den 
til den advarselskoordinator, den er knyttet til.  

En advarselsmyndighed kan også modtage advarsler, hvis den 
anses som den rette modtager af enten advarselspostkassen eller en 
advarselskoordinator. Den kan reagere på advarsler ved at 
indsende supplerende oplysninger og ved at deltage i 
afslutningsproceduren. 
Kategori: Advarsler; Myndighedsroller  

Advarselsobservatør En advarselsobservatør er en IMI-bruger fra en hvilken som helst 
myndighed med adgang til arbejdsgangen for advarsler, der kan se 
oplysninger, herunder personoplysninger, om alle de advarsler, 
hans eller hendes myndighed har adgang til.  En 
advarselsobservatør kan ikke foretage nogen handlinger såsom at 
indlede, opdatere eller foreslå afslutning af en advarsel. 

Advarselsobservatører kan gemme og udskrive alle oplysninger 
om en advarsel. 
Kategori: Advarsler; Brugerroller 

Advarselsordning I henhold til servicedirektivet (2006/123/EF, artikel 29 og 32) skal 
medlemslandene underrette hinanden om servicevirksomhed, som 
kan forårsage alvorlige skader på menneskers sundhed og 
sikkerhed eller på miljøet.  

Disse oplysninger udveksles gennem IMI via en specifik 
arbejdsgang udarbejdet i henhold til kravene i direktivet. Kun 
myndigheder med adgang til arbejdsgangen for advarsler kan 
sende og modtage advarsler. 
Kategori: Advarsler; Generelt 

Advarselspostkasse (IAP) En advarselspostkasse er en advarselskoordinator, som er udpeget 
som det centrale kontaktpunkt for modtagelse af advarsler i sit 
medlemsland. Den bekræfter modtagelsen af en indkommende 
advarsel og er ansvarlig for den første videresendelse af advarslen 
til advarselskoordinatorerne og -myndighederne i det pågældende 
medlemsland. Advarselspostkassen modtager også automatisk alle 
advarsler, der sendes fra dens medlemsland, og kan videresende 
dem. Advarselspostkassen kan desuden udføre alle 
advarselskoordinatorens og advarselsmyndighedens funktioner. 
Det vil sige, at den selv kan indlede advarsler og sende dem til 
andre medlemslande. 
Kategori: Advarsler; Myndighedsroler 
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Afslutning af en advarsel Ved behandling af advarsler i IMI inden for lovgivningsområdet 
tjenesteydelser er etableringslandet for den pågældende 
tjenesteyder ansvarligt for at håndtere afslutningen af advarslen, så 
snart risikoen er bragt til ophør. Hvis etableringslandet ikke er 
kendt, er det det medlemsland, der sendte den oprindelige 
advarsel, der er ansvarlig for afslutningen. 

Enhver myndighed i det etableringsland, der modtog advarslen, 
kan foreslå, at advarslen afsluttes til en advarselskoordinator, der 
så kan udsende forslaget til de andre involverede medlemslande. 
Kategori: Advarsler  

Afslutningsforslag Så snart risikoen i en advarsel ikke længere er til stede, skal 
etableringslandet for den pågældende tjenesteyder fremsætte et 
forslag om afslutning for at iværksætte afslutningsproceduren for 
advarslen. Forslaget kan fremsættes af enhver 
advarselsmyndighed, men det skal godkendes af en 
advarselskoordinator for at kunne blive sendt ud. Hvis 
etableringslandet er ukendt, er det land, der sendte den oprindelige 
advarsel, ansvarligt.  
Kategori: Advarsler 

Afsluttende koordinator 
for advarsler 

Når den afsluttende myndighed foreslår afslutning af en advarsel, 
vælger den en afsluttende koordinator, der vil være ansvarlig for at 
afslutte advarslen. Den afsluttende koordinator er ansvarlig for at 
udsende afslutningsforslaget og sikre, at advarslen afsluttes, når 
risikoen for alvorlig skade ikke længere er til stede.  
Kategori: Advarsler 

Afsluttende myndighed 
for advarsler 

Det er den myndighed, der har adgang til advarslen, i det 
medlemsland, der er ansvarligt for afslutning af en advarsel 
(normalt etableringslandet for den pågældende tjenesteyder), der 
udsender forslag om at afslutte advarslen.  
Kategori: Advarsler 

Almindelig bruger Alle IMI-brugere er som minimum almindelig bruger. De kan søge 
efter en kompetent myndighed, der er registreret i IMI, og har 
tilsynsadgang (en generel oversigt) over alle forespørgsler 
(modtagne og sendte) fra deres myndighed samt over forespørgsler 
fra tilknyttede myndigheder. Almindelige brugere i myndigheder 
med adgang til arbejdsgangen for advarsler har en generel oversigt 
over alle advarsler (indkommende og udgående) i deres 
myndighed, men har ikke adgang til alle oplysninger om 
advarslerne. 
Kategori: Brugerroller 

Arbejdsgang En arbejdsgang i IMI er en række handlinger mellem 
myndigheder, der er struktureret på forhånd, og som vedrører en 
specifik form for informationsudveksling. Alle 
lovgivningsområder i IMI har mindst én arbejdsgang, der skal 
formidle en bestemt form for informationsudveksling. Modulet for 
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erhvervsmæssige kvalifikationer støtter den almindelige 
arbejdsgang for forespørgsler. I IMI-modulet for servicedirektivet 
er der én arbejdsgang for forespørgsler og én for advarsler.  
Kategori: Generelt 

Arbejdsgang for 
advarsler 

Advarselsordning 
Kategori: Advarsler 

Arbejdsgang for 
forespørgsler 

Arbejdsgang for forespørgsler 
Kategori: Forespørgsler 

B 
 

Bemærkninger til et 
forslag om afslutning 

Alle myndigheder, der er involveret i en advarsel i medlemslandet, 
der er ansvarligt for afslutningen (normalt etableringslandet for 
den pågældende tjenesteyder), kan fremsætte bemærkninger til et 
forslag om afslutning. Når perioden for fremsættelse af 
bemærkninger udløber, undersøger den valgte 
afslutningskoordinator bemærkningerne og beslutter, om 
afslutningen skal sendes ud til alle de andre involverede 
medlemslande. 
Kategori: Advarsler 

Beskrivelse af 
myndigheden 

Kompetente myndigheder kan, ud over uformel betegnelse, også 
vælge at udfylde en kort beskrivelse af deres funktioner og 
opgaver. Beskrivelsen af myndigheden bør kun omfatte aspekter, 
der er relevante for myndighedens rolle i IMI. 
Kategori: Generelt 

Besvarende myndighed Den besvarende myndighed kontaktes af den forespørgende 
myndighed og har til opgave at levere et svar på forespørgslen. 
Kategori: Myndighedsroller; Forespørgsler 

Brugerrolle Brugerroller afgør, hvilke handlinger registrerede brugere kan 
udføre i IMI. For eksempel har en bruger, der kan sende og svare 
på forespørgsler, rollen "sagsbehandler". En bruger, der kan 
forvalte oplysninger om sin myndighed og registrere andre 
brugere, har rollen "lokal dataadministrator". De fleste brugerroller 
i IMI er specifikke for et bestemt lovgivningsområde eller en 
bestemt arbejdsgang. 

Du kan finde alle IMI-brugerrollerne i bilaget bagerst i ordlisten. 
Kategori: Generelt; Kategori: Brugerroller 

D 
 

Dataadministrator En dataadministrator er ansvarlig for at forvalte data for de 
myndigheder, han eller hun koordinerer (i modsætning til en lokal 
dataadministrator, der er ansvarlig for at forvalte sin egen 
myndigheds data).  
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Denne brugerprofil gives kun til myndigheder med rolle som 
koordinator inden for et eller flere lovgivningsområder. Den giver 
brugeren ret til at registrere, sende opfordringer til og forvalte 
andre myndigheder i IMI inden for det pågældende 
lovgivningsområde. For eksempel kan dataadministratorer hos en 
validerende koordinator nulstille passwordet for lokale 
dataadministratorer hos en koordineret myndighed og opdatere 
generelle oplysninger om denne myndighed. Dataadministratorer 
hos en adgangskoordinator kan opdatere koordinerede 
myndigheders indstillinger for lovgivningsområder ("flag")  
Kategori: Brugerroller 

Delegeret IMI-
koordinator  

En delegeret IMI-koordinator (DIMIC) er ansvarlig for, at IMI 
fungerer efter hensigten på et eller flere lovgivningsområder inden 
for en geografisk region eller for et bestemt kompetenceområde 
inden for et lovgivningsområde. En DIMIC kan registrere og 
validere andre myndigheder som kompetente myndigheder inden 
for det eller de lovgivningsområder, den er ansvarlig for. Hvert 
medlemsland beslutter, hvilke organer der skal have delegeret 
IMI-koordineringsfunktioner, afhængigt af deres administrative 
struktur.  
Kategori: Myndighedsroller 

Det Europæiske 
Økonomiske 
Samarbejdsområde 
(EØS) 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) omfatter 
alle EU-lande samt Island, Liechtenstein og Norge. 
Kategori: Generelt 

DIMIC Delegeret IMI-koordinator 
Kategori: Myndighedsroller 

E 
 

Etableringsland I IMI-modulet for servicedirektivet er etableringslandet det 
medlemsland, på hvis område tjenesteyderen er etableret. I IMI-
systemet er etableringslandet relevant for håndteringen af 
advarsler inden for lovgivningsområdet tjenesteydelser, særligt for 
afslutning af en advarsel. 
Kategori: Advarsler 

EØS Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 
Kategori: Generelt 

F 
 

Flag Udtrykket "flag" henviser til indstillinger, der definerer de 
handlinger, kompetente myndigheder kan foretage sig inden for et 
givent lovgivningsområde eller en arbejdsgang. Kompetente 
myndigheder kan selv sætte visse flag (f.eks. flaget for fordeling), 
mens andre indstillinger aktiveres og deaktiveres af 
myndighedernes adgangskoordinatorer (f.eks. flaget for 
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godkendelse). 

Kategori: Generelt 

Fordeling Med fordelingsproceduren kan store kompetente myndigheder 
med mange IMI-brugere eller med forskellige kompetencer (hvor 
forskellige brugere tager sig af forskellige områder) fordele 
forespørgslerne på én eller flere af deres sagsbehandlere efter 
emne eller andre kriterier. Proceduren kan aktiveres og deaktiveres 
af myndighedens lokale dataadministrator(er).  

For at kunne henvise og omfordele forespørgsler inden for 
myndigheden skal en bruger have rettigheder som sagsfordeler.  
Kategori: Forespørgsler 

Forespørgende 
myndighed: 

En forespørgende myndighed er den myndighed, der har brug for 
oplysningerne og iværksætter en informationsudveksling med den 
besvarende myndighed. 
Kategori: Myndighedsroller; Forespørgsler 

Forespørgsel  Enhver kompetent myndighed, der er registreret i IMI, og som har 
adgang til arbejdsgangen for forespørgsler, kan sende og modtage 
forespørgsler. En forespørgsel oprettes ved hjælp af 
spørgsmålsserier, der er oversat på forhånd. Det er også muligt at 
tilføje kommentarer i fri tekst og vedhæfte dokumenter. 

IMI-koordinatorer kan vælge at deltage i individuelle 
informationsudvekslinger mellem myndigheder, de koordinerer, 
og myndigheder i et andet land (godkendelsesprocedure,  
henvisningsprocedure). 
Kategori: Forespørgsler 

Forespørgsel  Forespørgsel 
Kategori: Forespørgsler 

Forespørgselskoordinator Når en myndighed registreres i IMI, skal den knyttes til mindst én 
forespørgselskoordinator. Der kan når som helst knyttes flere 
forespørgselskoordinatorer til den.  

En forespørgselskoordinator kan, afhængigt af sine indstillinger 
for arbejdsgange (eller flag), handle i en henvisnings- eller 
godkendelsesprocedure. Hvis en myndighed er knyttet til mere end 
én forespørgselskoordinator, skal den vælge den rette koordinator 
for hver enkelt forespørgsel, der kræver indgriben af en 
koordinator. 
Kategori: Myndighedsroller; Forespørgsler 

Forespørgselsobservatør En bruger med rolle som forespørgselsobservatør kan se, gemme 
eller udskrive alle oplysninger om forespørgsler, som dens 
myndighed har adgang til (herunder personoplysninger), uden at 
kunne behandle dem. 
Kategori: Forespørgsler; Brugerroller 
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Fremsendelse af en 
advarsel 

Når en advarsel er blevet sendt ud, informeres advarselspostkassen 
i modtagermedlemslandet om den indkommende advarsel i en 
automatisk e-mail. Den bekræfter modtagelsen af advarslen og 
foretager den første fremsendelse ved at vælge, hvilke 
advarselskoordinatorer og advarselsmyndigheder der skal modtage 
den i sit eget medlemsland. De valgte myndigheder tilføjes til 
modtagerlisten for advarslen, og advarslen bliver synlig for dem. 
De gøres også opmærksom på den indkommende advarsel via e-
mail. Advarselspostkasser og advarselskoordinatorer kan til 
enhver tid fremsende advarslen yderligere ved at tilføje flere 
modtagere.  
Kategori: Advarsler 

Fuld adgang til en 
advarsel 

Brugere med adgang til arbejdsgangen for advarsler kan se (og 
udskrive) alle oplysninger, herunder personoplysninger, 
vedrørende en advarsel, som deres myndighed er involveret i. Når 
advarslen er afsluttet, kan brugerne kun se og udskrive en 
begrænset mængde oplysninger vedrørende advarslen. 
Kategori: Advarsler 

Fuld adgang til en 
førespørgsel 

Brugere med rettigheder som sagsbehandler og 
forespørgselsobservatør kan se (og udskrive) alle oplysninger om 
forespørgslen. De kan også se det fulde indhold af ethvert bilag til 
forespørgslen.  IMI skelner mellem "fuld adgang med personlige 
oplysninger" (som giver brugeren adgang til personoplysninger 
om den person, forespørgslen omhandler) og "fuld adgang uden 
personoplysninger". 
Kategori: Forespørgsler 

G 
 

Generel oversigt Tilsynsadgang 
Kategori: Forespørgsler 

Godkendelsesprocedure Forespørgselskoordinatorer kan vælge, at de ønsker at godkende 
nye forespørgsler eller svar (eller begge dele) fra kompetente 
myndigheder, inden de sendes til et andet medlemsland. Det 
betyder, at når en kompetent myndighed sender en ny forespørgsel 
eller et nyt svar ud, sendes disse først til IMI-koordinatoren til 
godkendelse. Hvis koordinatoren godkender dem, sendes de til det 
andet medlemsland. 
Kategori: Forespørgsler 

H 
 

Helpdesk  Hvis IMI-brugere har brug for hjælp, f.eks. hvis de har et teknisk 
problem med systemet, skal de først prøve at løse problemet 
sammen med en lokal dataadministrator i deres egen myndighed. 
Hvis den lokale dataadministrator ikke kan hjælpe, eller hvis 
brugeren selv er den eneste dataadministrator i  myndigheden, kan 
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han eller hun kontakte sin IMI-koordinator.  

Hvert medlemsland har udpeget en national IMI-koordinator 
(NIMIC), der er ansvarlig for, at IMI bruges og fungerer efter 
hensigten, og som kan have oprettet en central helpdesk eller en 
række decentrale støttepunkter. Deres kontaktoplysninger findes i 
afsnittet "IMI-helpdeske" i IMI-menuen.  

Europa-Kommissionen har også en IMI-helpdesk. Hvis den 
nationale IMI-koordinator eller den nationale helpdesk ikke kan 
løse problemet lokalt, kan de kontakte Europa-Kommissionens 
IMI-helpdesk for hjælp.  
Kategori: Generelt 

Henvisningsansvarlig En henvisningsansvarlig er en bruger hos en IMI- 
forespørgselskoordinator, der er involveret i 
henvisningsproceduren. Henvisninger er en måde, hvorpå man kan 
føre en uenighed mellem kompetente myndigheder vedrørende 
informationsudveksling videre til deres koordinatorer. 
Forespørgselskoordinatorerne beslutter, om de vil deltage i 
henvisningen eller ej. Hvis de vælger at deltage, er det op til den 
henvisningsansvarlige at undersøge forespørgslen og svaret og 
komme med en udtalelse om, hvorvidt svaret er tilfredsstillende. 
Kategori: Forespørgsler; Brugerroller 

Henvisningsprocedure Hvis en forespørgende myndighed ikke er tilfreds med svaret på 
en forespørgsel, den modtager fra et andet medlemsland, kan den 
anmode om yderligere oplysninger. Men hvis den besvarende 
myndighed fastholder sit svar, kan den forespørgende myndighed 
inddrage både sin egen forespørgselskoordinator og den 
besvarende myndigheds koordinatorer som mæglere. Det kaldes 
henvisningsproceduren. Forespørgselskoordinatorer bestemmer 
selv, om de vil deltage i henvisninger. 
Kategori: Forespørgsler 

I 
 

IAP Advarselspostkasse 
Kategori: Advarsler; Myndighedsrollers 

IMI-koordinator IMI-koordinatorer har til opgave at godkende de kompetente 
myndigheder, der vil have adgang til IMI-systemet, og sikre, at 
IMI fungerer gnidningsfrit i deres land (NIMIC, LIMIC, DIMIC) 
eller region (super-DIMIC, DIMIC). IMI-koordinatorer kan også 
vælge at deltage i individuelle informationsudvekslinger mellem 
myndigheder, de koordinerer, og myndigheder i et andet land 
(godkendelsesprocedure,  henvisningsprocedure). 
Kategori: Myndighedsroller; Generelt 

IMI-koordinator for et 
lovgivningsområde  

EN IMI-koordinator for et bestemt lovgivningsområde (LIMIC) er 
en koordinator med generelle kompetencer inden for et specifikt 
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lovgivningsområde. Der kan kun være én LIMIC pr. 
lovgivningsområde i hvert medlemsland (eller en pr. forbundsstat). 
En LIMIC kan registrere andre myndigheder og give dem rollen 
som delegerede IMI-koordinatorer (DIMIC) eller kompetente 
myndigheder inden for det lovgivningsområde, den er ansvarlig 
for, og forvalte deres adgang til dette lovgivningsområde og dets 
arbejdsgange. 
Kategori: Myndighedsroller 

Individuelle undtagelser I henhold til artikel 18 i servicedirektivet kan medlemslande 
undtagelsesvist og i særlige tilfælde vedrørende sikkerheden i 
forbindelse med tjenesteydelser fravige bestemmelsen om "fri 
udveksling af tjenesteydelser" i artikel 16. I sådanne tilfælde kan 
de træffe foranstaltninger over for tjenesteydere, der er etableret i 
et andet medlemsland, og som udfører tjenesteydelser på deres 
område. Individuelle undtagelser behandles gennem en specifik 
spørgsmålsserie i arbejdsgangen i forbindelse med forespørgsler 
om oplysninger i IMI-servicemodulet.  
Kategori: Generelt 

Indsendelse af en 
advarsel/oplysninger 
vedrørende advarsler 

Enhver myndighed, der er registreret under arbejdsgangen for 
advarsler inden for lovgivningsområdet tjenesteydelser, kan 
indlede en advarselsprocedure, hvis den bliver opmærksom på en 
farlig serviceaktivitet inden for sit kompetenceområde. Den 
fremsender advarslen til en advarselskoordinator i sit 
medlemsland. Advarselskoordinatoren kontrollerer advarslen og 
udsender den til de øvrige medlemslande. Alle oplysninger 
vedrørende advarsler (supplerende oplysninger, forslag om 
tilbagetrækning eller afslutning af advarslen) sendes ligeledes først 
til en advarselskoordinator, der beslutter, hvorvidt den skal sendes 
ud. 
Kategori: Advarsler 

Informationsudveksling  IMI's vigtigste funktion er at lette informationsudvekslingen 
mellem myndigheder i de forskellige lande inden for Det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. De væsentligste 
former for informationsudveksling i IMI er den almindelige 
arbejdsgang for forespørgsler og arbejdsgangen for advarsler.  
Kategori: Generelt; Forespørgsler 

K 
 

KM Kompetent myndighed 
Kategori: Myndighedsroller; Generelt 

Kompetenceområde IMI indeholder to detaljerede lister over nøgleord (økonomiske 
aktivitetsområder og politikområder), som kompetente 
myndigheder kan beskrive deres kompetencer med. Listerne er 
udarbejdet på europæisk niveau for at sikre, at de er gyldige for 
hvert enkelt land.  
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Eftersom nøgleordene hjælper andre myndigheder med at finde 
deres modparter i IMI, er det vigtigt, at hver myndighed efter 
registreringen nøje vælger alle de relevante ord. 
Kategori: Generelt 

Kompetent myndighed Udtrykket "kompetent myndighed" (KM) henviser generelt til alle 
enheder, der er registreret i IMI, uanset deres rolle i systemet. 
Kompetente myndigheder er offentlige eller private organer, som 
medlemslandene har tildelt kompetence til at udføre visse 
funktioner i forbindelse med anvendelsen af lovgivningen om det 
indre marked. Det kan dreje sig om både nationale, regionale og 
lokale myndigheder.  

I sammenhæng med forvaltning af myndigheders data henviser 
udtrykket "kompetent myndighed" til en myndighed, der kan 
sende og svare på forespørgsler, men som i modsætning til IMI-
koordinatorer ikke kan registrere eller validere andre myndigheder 
i IMI. 
Kategori: Myndighedsroller; Generelt 

Koordinator IMI-koordinator 
Kategori: Myndighedsroller 

L 
 

LDA Lokal dataadministrator 
Kategori: Myndighedsroller 

LIMIC IMI-koordinator for lovgivningsområde 
Kategori: Myndighedsroller 

Lokal dataadministrator En IMI-bruger, der fungerer som lokal dataadministrator, kan 
ajourføre oplysninger om sin myndighed i IMI og registrere 
yderligere brugere fra sin myndighed. Den lokale 
dataadministrator kan ændre brugerrettighederne og nulstille 
passwordet for alle brugere i sin myndighed. 

En kompetent myndigheds første bruger får automatisk rolle som 
lokal dataadministrator. Denne automatiske indstilling kan ændres, 
og rollen kan tildeles en anden bruger. Det er også muligt at have 
to eller flere lokale dataadministratorer ved at tildele rollen til flere 
brugere. 
Kategori: Brugerroller  

Lovgivningsområde IMI er udformet til at støtte forskellige områder inden for 
lovgivningen om det indre marked. Hver retsakt, som IMI dækker, 
svarer til et lovgivningsområdemodul i IMI. Inden for et modul, 
skelner IMI mellem forskellige arbejdsgange. IMI støtter på 
nuværende tidspunkt det administrative samarbejde under 
direktivet om erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF) og 
servicedirektivet (2006/123/EF).  
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En kompetent myndighed kan have adgang til et eller flere 
lovgivningsområder. Man kan få forskellige brugerrettigheder på 
forskellige lovgivningsområder – en bruger kan f.eks. være 
almindelig bruger på et område og sagsbehandler på et andet. 
Kategori: Generelt 

M 
 

MSE Etableringsland 
Kategori: Advarsler 

Myndighed 
(forespørgsler) 

En kompetent myndighed med rollen "myndighed (forespørgsler)" 
kan sende og modtage forespørgsler om et bestemt 
lovgivningsområde.  Den skal være knyttet til en eller flere 
forespørgselskoordinatorer. 
Kategori: Myndighedsroller; Forespørgsler  

Myndighedsrolle Registrerede kompetente myndigheder i IMI kan have forskellige 
roller for hvert enkelt lovgivningsområde og arbejdsgang, de har 
adgang til. Nogle af disse roller henviser til administrative opgaver 
såsom registrering og validering af myndigheder i IMI (f.eks. 
NIMIC, super-DIMIC, LIMIC eller DIMIC). Andre roller henviser 
til opgaver vedrørende indholdet af IMI-informationsudvekslinger 
(f.eks. myndighed (forespørgsler), forespørgselskoordinator). 

Du kan finde alle IMI-relaterede myndighedsroller i bilaget 
bagerst i dokumentet. 
Kategori: Generelt; Myndighedsroller 

N 
 

National IMI-
koordinator  

En national IMI-koordinator (NIMIC) er en myndighed, der fører 
tilsyn med, at IMI bruges og fungerer efter hensigten i det 
pågældende land. En NIMIC kan registrere og validere enhver 
anden form for myndighed og forvalte adgang til alle 
lovgivningsområder og arbejdsgange i systemet. 
Kategori: Myndighedsroller 

NIMIC National IMI-koordinator 
Kategori: Myndighedsroller 

O 
 

Opfordring til 
registrering 

Kompetente myndigheder kan registrere sig i IMI efter en 
opfordring fra en IMI-koordinator. Koordinatoren vælger det eller 
de relevante lovgivningsområder, som myndigheden vil få adgang 
til i IMI. Myndigheden modtager en registreringskode via e-mail, 
der skal bruges til registreringen. Koden er gyldig i 30 dage. 
Opfordringen indeholder også oplysninger om den koordinator, 
der har sendt den. Efter selvregistrering skal myndighedens 
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oplysninger valideres af den samme koordinator. 
Kategori: Generelt 

P 
 

PQ Lovgivningsområdet erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 
2005/36/EF)  
Kategori: Generelt 

Protest mod afslutning af 
en advarsel 

Når et medlemsland med ansvar for at håndtere afslutningen af en 
advarsel har udsendt et afslutningsforslag, kan alle de deltagende 
medlemslande protestere mod den foreslåede afslutning, hvis de 
har oplysninger om, at risikoen fortsat er til stede.  
Advarselsmyndighederne fremsender disse indvendinger til en 
advarselskoordinator, der udsender dem til de øvrige involverede 
medlemslande. Ved udgangen af en indsigelsesperiode, der er 
fastsat på forhånd, kan den afsluttende koordinator afslutte 
advarslen. 
Kategori: Advarsler 

R 
 

Registre  IMI-databasen over registre er et flersprogligt register over 
nationale registre, som man kan søge i. Det indeholder oplysninger 
om registrenes indhold, deres geografiske dækning, 
adgangsbetingelser (f.eks. gebyrer, der skal betales) og direkte 
links til onlineregistre (hvis de er tilgængelige). Det indeholder 
desuden kontaktoplysninger for de ansvarlige myndigheder for 
registrene. Alle IMI-brugere har adgang til registerdatabasen og 
kan søge oplysninger om registre på deres eget sprog.  

Kategori: Generelt 

S 
 

Sagsbehandler En bruger med rettigheder som sagsbehandler kan sende og svare 
på forespørgsler på vegne af sin myndighed. De kan også søge 
efter en kompetent myndighed, der er registreret i IMI, og de har 
tilsynsadgang til alle forespørgsler  fra deres myndighed samt til 
forespørgsler fra tilknyttede myndigheder. Denne brugerprofil 
findes i alle myndigheder med adgang til arbejdsgangen for 
forespørgsler, herunder myndigheder med rolle som 
forespørgselskoordinator.  
Kategori: Forespørgsler; Brugerroller 

Sagsfordeler  Hos myndigheder, der anvender sagsfordelere, er en sagsfordeler 
en bruger med ansvar for at fordele hver indkommende 
forespørgsel til én eller flere af myndighedens sagsbehandlere. En 
sagsfordeler kan også omfordele en udgående forespørgsel til 
andre sagsbehandlere i myndigheden. 
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En sagsfordeler kan udarbejde og udskrive rapporter om 
forespørgsler uden personoplysninger, men hverken sende 
forespørgsler eller acceptere svar medmindre han eller hun også 
har rettigheder som sagsbehandler. 
Kategori: Forespørgsler; Brugerroller 

SD Lovgivningsområdet for servicedirektivet (direktiv 2006/123/EF). 
Kategori: Generelt 

Selvregistrering Kompetente myndigheder kan registrere sig selv i IMI efter en 
opfordring fra en IMI-koordinator. Selvregistreringen sker i tre 
trin. Først opretter og sender koordinatoren opfordringen til 
selvregistrering. Koordinatoren præciserer, hvilke 
lovgivningsområder og arbejdsgange den kompetente myndighed 
vil få adgang til i IMI. Derefter registrerer den kompetente 
myndighed, der har modtaget opfordringen, sine oplysninger i 
systemet (den egentlige selvregistrering). Til sidst validerer 
koordinatoren de oplysninger, som myndigheden har indgivet. 

Kategori: Generelt 
Spørgsmålsserie En spørgsmålsserie er en række strukturerede spørgsmål, der er 

oversat på forhånd inden for et specifikt lovgivningsområde. Når 
en sagsbehandler opretter en ny forespørgsel, beder IMI ham om 
at vælge en spørgsmålsserie. Der skal vælges mindst ét spørgsmål 
i den spørgsmålsserie. Det er muligt at se listen med de spørgsmål, 
de forskellige spørgsmålsserier indeholder. 
Kategori: Forespørgsler  

Superdelegeret IMI-
koordinator (super-
DIMIC 

Medlemslande, der er forbundsstater, kan udpege myndigheder 
med det overordnede ansvar for IMI i en region. En superdelegeret 
IMI-koordinator (super-DIMIC) kan registrere og validere andre 
myndigheder i sin region, herunder IMI-koordinatorer for et 
lovgivningsområde (LIMIC) eller delegerede IMI-koordinatorer 
(DIMIC). Super-DIMIC kan forvalte adgangen til ethvert 
lovgivningsområde og enhver arbejdsgang i systemet. 
Kategori: Myndighedsroller 

Super-DIMIC Superdelegeret IMI-koordinator 
Kategori: Myndighedsroller 

Supplerende oplysninger 
om en advarsel 

Når en advarsel er blevet sendt, kan enhver modtagermyndighed 
inklusiv modtagere i det initiativtagende medlemsland tilføje 
oplysninger til advarslen. Myndigheder kan også anmode om 
supplerende oplysninger.  

En advarselsmyndighed skal indsende de supplerende oplysninger 
til den advarselskoordinator, den er tilknyttet. 
Advarselskoordinatoren er ansvarlig for at sende de supplerende 
oplysninger til de andre medlemslande. 
Kategori: Advarsler 

Supplerende oplysninger Hvis en forespørgende myndighed ikke er tilfreds med svaret på 
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om en forespørgsel sin forespørgsel, kan den anmode den besvarende myndighed om 
supplerende oplysninger. Den skal angive en begrundelse for at 
gøre det. En anmodning om supplerende oplysninger bør ikke 
indeholde nye spørgsmål, men anmode om præcisering eller 
henvise til svar, som blev fundet utilstrækkelige.  
Kategori: Forespørgsler  

T 
 

Tilbagetrækning af en 
advarsel 

Hvis det på et tidspunkt under arbejdsgangen for en advarsel bliver 
klart, at advarslen var ubegrundet (f.eks. hvis det viser sig, at den 
byggede på forkerte oplysninger eller fejl), skal den 
initiativtagende myndighed straks trække den tilbage. 
Kategori: Advarsler 

Tilbagetrækning af en 
forespørgsel 

Hvis det på noget tidspunkt under arbejdsgangen for en 
forespørgsel viser sig, at forespørgslen ikke skulle have været 
sendt (f.eks. på grund af forkerte oplysninger eller fejl), kan den 
forespørgende myndighed trække den tilbage. En forespørgsel kan 
også trækkes tilbage, hvis behovet for oplysningen ikke længere er 
til stede (f.eks. hvis en erhvervsudøver trækker sin anmodning om 
anerkendelse af sine kvalifikationer tilbage). 
Kategori: Forespørgsler 

Tilknyttet koordinator Hver kompetent myndighed skal have mindst én tilknyttet 
koordinator for hver arbejdsgang inden for hvert 
lovgivningsområde, den har adgang til. Det er muligt at tilføje 
yderligere tilknyttede koordinatorer til myndigheden. Det giver 
dem tilsynsadgang til myndighedens informationsudveksling. 
Tilknyttede koordinatorer kan også spille en rolle i 
godkendelsesproceduren og henvisningsproceduren (se 
forespørgselskoordinator). Under arbejdsgangen for forespørgsler 
kan en koordinator, der er tilknyttet en advarselsmyndighed have 
rollen som advarselskoordinator.  
Kategori: Myndighedsroller 

Tilknyttet myndighed Andre myndigheder i samme medlemsland kan knyttes til en 
myndighed. Tilknyttede myndigheder har tilsynsadgang til 
myndighedens informationsudveksling, men de kan ikke træffe 
nogle foranstaltninger (skal ikke forveksles med tilknyttede 
koordinatorer). 

Kun lokale dataadministratorer kan knytte andre myndigheder til 
deres myndighed. 
Kategori: Myndighedsroller  

Tilsynsadgang  Brugere med tilsynsadgang kan se de generelle oplysninger i en 
forespørgsel (såsom navne på de involverede myndigheder,  
lovgivningsområdet, den anvendte spørgsmålsserie og 
forespørgslens status). De kan ikke se indholdet af forespørgslen 
eller personoplysninger af nogen form om den person 
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forespørgslen omhandler, og de kan ikke åbne vedhæftede 
dokumenter.  
Kategori: Forespørgsler 

U 
 

Udsendelse af en 
advarsel/oplysninger 
vedrørende advarsler 

Når en advarsel er sendt til en advarselskoordinator, undersøger en 
bruger med rolle som advarselsformidler i myndigheden 
advarslen, tilføjer om nødvendigt modtagerland(e) og udsender 
advarslen. Når advarslen er sendt ud, bliver den synlig for de 
valgte modtagermedlemslandes advarselspostkasser. Kun en 
advarselskoordinator kan udsende en advarsel og gøre den synlig 
uden for det initiativtagende medlemsland. 

Det samme gælder for oplysninger vedrørende advarsler såsom 
supplerende oplysninger om en advarsel og forslag om afslutning. 
Kategori: Advarsler  

Uformel titel I IMI kan den enkelte myndighed vælge sin egen uformelle titel, 
der er en version af dens navn, som klart fortæller, hvad  
myndigheden laver. Denne uformelle titel oversættes til alle EU-
sprog. Den uformelle titel bør være kort og klar, så andre let kan 
udpege en myndighed i systemet.  
Kategori: Generelt 

V 
 

Validerende koordinator En validerende koordinator, er den IMI-koordinator, der 
registrerer og/eller validerer myndigheder i IMI, og som er 
ansvarlig for deres dataforvaltning. Forvaltning af andre 
myndigheders data giver også mulighed for at nulstille den 
koordinerede myndigheds lokale dataadministratorers password. 
Kategori: Myndighedsroller 

Validering Kompetente myndigheder kan registrere sig i IMI efter en 
opfordring fra en IMI-koordinator. Når myndigheden har afsluttet 
sin selvregistrering, bekræfter den koordinator, der sendte 
opfordringen, myndighedens adgang til specifikke moduler i 
systemet. Den kompetente myndighed kan først anvende IMI, når 
koordinatoren har valideret registreringen. 

Kategori: Generelt 

Videresendelse af en 
forespørgsel 

Når en myndighed får en anmodning om oplysninger gennem IMI, 
som den ikke ligger inde med eller ikke har beføjelse til at give, 
kan myndigheden videresende forespørgslen til en anden IMI-
myndighed i sit medlemsland. 
Kategori: Forespørgsler 
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