
Siseturu infosüsteem   
(IMI)

Parem teabevahetus asutuste vahel
  Parem teenindus kodanikele ja ettevõtjatele

Mis valdkondi IMI hõlmab?

Kutsekvalifikatsioonid 
2005/36/EÜ

Teenused 
2006/123/EÜ

Töötajate lähetamine 
96/71/EÜ

Sularahavedu 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/EL

Patsientide õigused 
2011/24/EL

Vedurijuhiload 
2014/89/EL

E-kaubandus 
2000/31/EÜ

Kas soovite lisateavet?

Külastage meie veebisaiti:

ec.europa.eu/imi-net

Sissejuhatus avaliku sektori asutuste jaoks

Kas olete vastutav mõne IMI-s hõlmatud valdkonna eest? Uurige 
oma riiklikult IMI koordinaatorilt (NIMIC), kuidas registreeruda. 

Kontaktandmed leiate IMI veebisaidilt.

IIMI on saanud toetust Euroopa Komisjoni programmist 
wwISA (Euroopa haldusasutuste koosvõimealased 

lahendused). 
ec.europa.eu/isa

Riigihanked 
2014/24/EL ja 2014/25/EL

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411115914544&uri=CELEX:32005L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113632380&uri=CELEX:31996L0071
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113483895&uri=CELEX:32011R1214
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112683605&uri=CELEX:32013H0461
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411112630675&uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113783851&uri=CELEX:32014D0089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411113722459&uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1411114061487&uri=CELEX:32014L0025


Mis on IMI?

• IMI on mitmekeelne veebipõhine IT-vahend.

IMI lihtsustab kogu Euroopas selliste riigiasutuste vahelist 
teabevahetust, mis tegelevad ELi õiguse praktilise 
rakendamisega.

•  IMI võimaldab asutustel:
 

 ✓ määrata kindlaks osapooled teises ELi liikmesriigis;

 ✓  esitada üksteisele küsimusi;

 ✓  ületada keelebarjääre, kasutades eeltõlgitud küsimusi ja 
vastuseid ning vorme;

 ✓  teavitada üksteist uutest arengutest;

 ✓  säilitada ja jagada teavet.

• IMI ühendab ligikaudu 13 000 kasutajat rohkem kui 7000 
avaliku sektori asutuses.

Kuidas see praktikas toimib?

Milline on IMI-st saadav kasu?

• IMI on veebipõhiselt juurdepääsetav ning spetsiaalset 
tarkvara selleks vaja ei ole.

• IMI on turvaline ja andmekaitset soodustav:

 ✓ juurdepääsu omavad ainult registreeritud asutused;

 ✓ asutused pääsevad juurde ainult neile vajalikule 
teabele;

 ✓ andmekaitse on parem võrreldes muude 
suhtluskanalitega, nagu elektronpost või telefon;

 ✓ täiendavaid isikuandmete kaitse meetmeid 
kohaldatakse automaatselt.

• Riiklikud IMI koordinaatorid pakuvad koolitust ja tuge.

• IMI vähendab kodanikele haldusalastest viivitustest 
põhjustatavaid kulusid.

• Asutused saavad jälgida oma IMI päringute menetlemist 
ja meeldetuletused saadetakse automaatselt.

• IMI on paindlik ja seda saab kohandada erinevate 
riiklike haldusstruktuuride jaoks (nt tsentraliseeritud, 
detsentraliseeritud).

 

Päringud

Ühe riigi asutusel on võima-
lik esitada oma partnerasutu-
sele teises riigis küsimus või 
päring näiteks kutsekvalifikat-
siooni või töökogemuse kohta.

Teated ja hoiatused

Asutused saavad üksteist teavitada 
uutest meetmetest, piirangutest, 
ohtudest või sündmustest (nt uut 
liiki diplomid arhitektidele jms).

Andmehoidlad ja kataloogid

Need võimaldavad asutustel säi-
litada ja kasutada struktureeritud 
teavet, nagu sularahaveo litsent-
side andmebaas või registrite ka-
taloog, mis on kättesaadavad kõi-
gile IMI-s osalevatele asutustele.

Ühendkuningriigi asutus vajab täiendavat teavet ühe Ungari 
arhitekti kvalifikatsiooni kohta. Ta valib asjakohased küsimused, 
mis esitatakse inglise keeles. Ungari asutus saab päringu, kus 
küsimus ja vastusevariandid on ungari keeles, kuid tema esita-
tud vastus kuvatakse Ühendkuningriigi asutusele inglise keeles.

Euroala asutused saavad kontrollida, kas piiriülese euro 
sularahaveoga tegeleval ettevõtjal on olemas vajalik luba.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike kõiki-
dest teenuseosutajate suhtes kehtestatud uutest nõuetest.


