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Vidaus rinkos 
informacinė sistema 

(IMI)

Geresni institucijų tarpusavio ryšiai
Geresnės paslaugos piliečiams ir įmonėms

Kokiose srityse galima naudotis IMI?

Profesinės kvalifikacijos 
2005/36/EB

Paslaugos 
2006/123/EC

Darbuotojų komandiravimas 
96/71/EB

Grynųjų pinigų vežimas 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/ES

Pacientų teisės 
2011/24/ES

Traukinio mašinisto 
pažymėjimai 
2014/89/ES

Elektroninė prekyba 
2000/31/EB

Norite sužinoti daugiau? 

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje  

ec.europa.eu/imi-net

Pažintinė priemonė viešosios 
valdžios institucijoms

Ar esate atsakingas už kurią nors sritį, kurioje galima naudotis 
IMI? Paklauskite savo nacionalinio IMI koordinatoriaus (NIMIC), 

kaip užsiregistruoti. Kontaktiniai koordinatoriaus duomenys 
pateikiami IMI interneto svetainėje.

IMI gavo paramą pagal Europos Komisijos Europos 
viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimų 

programą ISA. 
ec.europa.eu/isa

Viešieji pirkimai 
2014/24/ES ir 2014/25/ES

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


Kas yra IMI?

• IMI yra daugiakalbė internetinė IT priemonė.

Ji padeda Europos viešojo administravimo įstaigoms, 
dalyvaujančioms praktiškai įgyvendinant ES teisę, 
tarpusavyje keistis informacija.

• IMI valdžios institucijoms suteikia galimybę:

 ✓ kitoje ES šalyje rasti instituciją, į kurią reikia  kreiptis;
 ✓ užduoti viena kitai klausimus;
 ✓ įveikti kalbos barjerus – naudojami išversti standartiniai 
klausimai ir atsakymai bei formos;

 ✓ informuoti viena kitą apie pasikeitimus;
 ✓ kaupti informaciją ir ja dalytis.

• MI naudojasi apie 13 000 naudotojų daugiau kaip 7000 
valdžios institucijų.

Kaip tai veikia praktikoje?

Kuo naudinga IMI?

• IMI galima naudotis internetu, tam nereikia jokios 
specialios programinės įrangos.

• Ji saugi ir padeda užtikrinti duomenų apsaugą:

 ✓ prieigą turi tik registruotos viešosios valdžios 
institucijos;

 ✓ institucijos gali susipažinti tik su ta informacija, kuri 
joms būtina;

 ✓ užtikrinama geresnė duomenų apsauga, negu 
naudojant kitas ryšio priemones, pvz., e. paštą ar 
telefoną;

 ✓ automatiškai naudojamos papildomos asmens 
duomenų apsaugos priemonės.

• Nacionaliniai IMI koordinatoriai rūpinasi mokymu ir 
parama.

• Dėl IMI mažėja sąnaudos piliečiams, kurias jie patiria dėl 
užsitęsusių administracinių procedūrų.

• nstitucijos gali stebėti jų užklausų tvarkymo IMI eigą, 
priminimai siunčiami automatiškai.

• Sistema yra lanksti, ją galima pritaikyti įvairioms 
administracinėms sistemoms (pvz., centralizuotoms, 
decentralizuotoms).

Informacijos užklausos

Naudodamosi sistema vienos 
šalies institucijos gali nusiųsti 
klausimą arba informacijos 
užklausą kitos šalies institucijoms, 
pvz., dėl profesinės kvalifikacijos ar 
darbo patirties.

Pranešimai ir įspėjimai

Institucijos gali informuoti vienos 
kitas apie naujas priemones, 
apribojimus, riziką ar pokyčius 
(pvz., apie naujo tipo architektų 
diplomus).

Saugyklos ar katalogai

Institucijos turi galimybę 
rūpintis ir naudotis susisteminta 
informacija, pvz., Grynųjų pinigų 
vežimo licencijų duomenų baze 
arba Registrų katalogu, prieinamu 
visoms IMI institucijoms.

Pavyzdžiui, Jungtinės karalystės institucijai reikia informacijos 
apie architekto iš Vengrijos kvalifikaciją. Ji pasirenka atitinkamą 
klausimą anglų kalba. Vengrijos institucija gautą užklausą 
perskaito ir atsakymą pasirenka vengrų kalba, bet šis atsakymas 
Jungtinės Karalystės valdžios institucijai bus parodytas anglų 
kalba.

Euro zonos valdžios institucijos gali patikrinti, ar bendrovė, 
vežanti grynuosius eurus iš vienos šalies į kitą, turi reikiamą 
licenciją.

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 
narėms apie bet kokius naujus paslaugų teikėjams nustatytus 
reikalavimus.


