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1 Indledning 

Dette dokument indeholder en beskrivelse af, hvordan informationssystemet for det 
indre marked (IMI) bruges til udveksling af informationsanmodninger mellem to 
kompetente myndigheder. 

1.1 IMI-systemet 

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er et sikkert, flersproget 
internetværktøj til informationsudveksling. Det er blevet udviklet for at lette 
informationsudvekslingen mellem offentlige myndigheder på tværs af EØS-landene, EU-
institutionerne og organer, der medvirker ved den praktiske gennemførelse af EU-
lovgivningen. 

Yderligere information om den anvendte terminologi og brugen af IMI-systemet (login, 
søgning, funktioner til oversættelse og generering af rapporter, support osv.) findes i 
brugerhåndbogen til IMI, der kan hentes på IMI-websitet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Retsgrundlag 

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning 1024/2012 om IMI skal systemet bruges til 

udveksling af oplysninger, herunder personoplysninger, mellem aktører med tilknytning 

til IMI til behandling af oplysningerne med følgende formål: 

(a) administrativt samarbejde, der kræves i henhold til lovgivningen 

anført i bilaget 

(b) administrativt samarbejde i forbindelse med pilotprojekter, der gennemføres 

i 

henhold til artikel 4  

 

Til ovenstående formål stiller IMI følgende til rådighed:  

 en række på forhånd oversatte standardspørgsmål og svar baseret på den 

relevante EU-lovgivning 

 mulighed for brugerne for at vedhæfte dokumenter og følge op på 

informationsanmodninger. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 De vigtigste trin i arbejdsgangen 
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2 Sådan opretter og indsender du anmodninger 

2.1 Sådan laver du et udkast til anmodning 

1. Klik på ANMODNINGER (nye)Opret anmodning i menuen til venstre på skærmen.  

Afhængigt af dine adgangsrettigheder kan du få vist flere forskellige 

anmodningsformularer. Vælg den, der er relevant for det pågældende politikområde 

(f.eks. patientrettigheder, faglige kvalifikationer osv.). 

2. Du påbegynder oprettelse af din anmodning under fanen Resumé af anmodning. 

 

Som alle andre dokumenter i IMI oprettes og vises anmodninger i en sekvens 

af faner eller skærmbilleder.  

Alle de obligatoriske felter i formularen er markeret med stjerner: 

 Felter markeret med en rød stjerne (*) skal du udfylde, før du kan gå 

videre til næste fane og til slut gemme dit udkast. 

 Nogle felter er markeret med en orange stjerne (*). Du kan gemme dit 

udkast og gøre det færdigt senere uden at udfylde felterne, men du kan 

først sende den, når felterne er udfyldt. 

Ud over de informationer, der er specifikke for den enkelte formular, skal du altid 

angive modtageren og svarfristen: 

 Vælg Modtager af anmodningen. Klik på "søg", og indtast søgekriterier: Vælg 

det land, som anmodningen skal sendes til, og angiv andre kriterier, du kender, 

f.eks. byen eller en del af modtagerens navn. Systemet viser alle de myndigheder, 

der svarer til de kriterier, der er angivet, og som har adgang til det modul, der 

hører til den pågældende informationsanmodning.  

o For at få vist oplysninger om en af de myndigheder, der er anført på listen 

i søgeresultatet, skal du dobbeltklikke på den relevante række. En ny fane 

åbnes i IMI, hvor alle detaljer om den pågældende myndighed fremgår. Du 

kan gennemgå detaljerne for at afgøre, om det er den relevante 

myndighed til at svare på din anmodning. 

o For at bekræfte valget af modtager skal du klikke på Vælg over listen. 

 Angiv en svarfrist for anmodningen ved at indtaste tidsfrist for besvarelse 

angivet i kalenderdage. Bemærk, at når myndigheden accepterer anmodningen, 

kan den angive det forventede antal kalenderdage, inden den forventer, at der 

foreligger et svar. Det antal dage, som den besvarende myndighed angiver, 

bestemmer fristen for besvarelse af anmodningen.  

3. Værktøjslinjen øverst til højre på siden vejleder dig i at oprette en anmodning. Klik på 

Næste for at gå til næste fane. 

4. Angiv som minimum de obligatoriske oplysninger markeret med en rød stjerne på 

de efterfølgende faner. 

Det afhænger af den konkrete type informationsanmodning, hvilke oplysninger der 

kræves for at færdiggøre udkastet. 
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Generelt skal du først angive oplysninger om afsender af anmodningen, f.eks. 

fagperson, serviceudbyder eller andre enheder. Herefter vælger du spørgsmål 

vedrørende anmodningens emne.  

 

o Afhængigt af politikområde kan du skulle vælge anmodningstype. 

o Hvis en anmodningstype indeholder flere spørgsmål, bliver de angivet i 
en tabel. Hvis der er et meget stort antal spørgsmål, bliver de inddelt i 
kategorier og lagt under forskellige faner.  

o Ved nogle spørgsmål skal du give yderligere informationer (f.eks. et 
erhverv). Når du har valgt et spørgsmål fra listen, skal du tjekke den 
nederste del af panelet for at se, om du skal give yderligere oplysninger i 
forbindelse med spørgsmålet. 

o For hver anmodning/hvert spørgsmål kan du vedhæfte filer og 
yderligere informationer vedrørende de valgte spørgsmål (dvs. 
angående indholdet af fanen). 

 

Hvis du forsøger at gå videre til næste fane uden at angive de obligatoriske 

oplysninger, eller hvis oplysningerne ikke kan valideres, får du vist fejlmeddelelser 

i et felt øverst til højre på skærmen, og de fejludfyldte felter er fremhævet med rødt. 

Du kan lukke listen med fejlmeddelelser, hvis du ikke kan se resten af 

skærmbilledet, og kalde den frem igen ved at gøre musen over advarselssymbolet 

. 

5. Når du har udfyldt alle obligatoriske oplysninger under alle faner, skal du klikke på 

Opret på værktøjslinjen. Din anmodning er nu gemt som udkast. 

Hvis du ikke har skrevet noget i alle de felter, der er markeret med en orange stjerne 

(*) og prøver at gemme det "ufærdige" udkast (dvs. klikker på Opret), får du en 

advarsel. I pop-up-vinduet skal du klikke du på Ja for at gemme det ufærdige udkast 

eller Nej, hvis du vil udfylde nogle af de fremhævede felter, inden du gemmer.  

2.2 Sådan færdiggør du et udkast til anmodning  

Du kan stadig redigere alle de oplysninger, der er gemt i dit udkast. Du har følgende 

redigeringsmuligheder: 

 Slet udkast – din anmodning slettes permanent fra IMI-databasen 

 Redigér – du kan gennemgå alle fanerne i din anmodning og ændre eller tilføje 

data. I anmodninger, der indeholder lister over spørgsmål, er det muligt at vælge 

yderligere spørgsmål og slette tidligere valgte spørgsmål.  

 Vedhæft yderligere dokumentation til din anmodning, og tilføj en besked til 

den besvarende myndighed under fanen Meddelelser og dokumentation.  

 

Når en anmodning er blevet gemt, vil du få vist et banner under den første 

fane med centrale oplysninger som anmodningsnummeret, status for 

anmodningen og den anmodende og besvarende myndighed. 
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Du kan desuden finde yderligere informationer under fanen 

Behandlingsinformation, som først vises efter oprettelsen af udkastet til 

anmodning. Angiv følgende oplysninger: 

o Anmodningsnummer: et unikt systemnummer, som din anmodning er 
blevet tildelt (f.eks. 63351) 

o Status: aktuel status for anmodningen (f.eks. Udkast) 
o Historik: liste over behandling af anmodningen med angivelse af bruger, 

klokkeslæt og dato 
o Anmodende og besvarende myndighed: informationer om de 

myndigheder, der medvirker i informationsudvekslingen. 
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2.3 Sådan indsender du en anmodning 

Når du har færdiggjort din anmodning, skal du klikke på Send i værktøjslinjen. Klik på Ja 

for at bekræfte, at du ønsker at sende den. 

Bemærk, at du ikke vil kunne sende din anmodning, hvis den stadig ikke er færdiggjort, 

dvs. hvis ikke alle felter markeret med en orange stjerne er udfyldt. Hvis du forsøger at 

sende en ufuldstændig anmodning, får du en fejlmeddelelse, og systemet vil fremhæve de 

felter, der skal udfyldes. I så fald skal du først angive de manglende informationer. 

Anmodningen får nu status Afventer godkendelse. Det er nu den myndighed, du har 

valgt til at besvare din anmodning, der skal tage næste skridt: enten ved at videresende 

anmodningen til en anden relevant myndighed i samme EU-land eller ved at acceptere 

den og sende et svar. 

 Hvis din myndighed er tilknyttet mere end én koordinator, bliver du bedt om at 

vælge den relevante koordinator på en liste.  

 Hvis din myndigheds anmodning skal godkendes af en koordinator, får 

koordinatoren besked via e-mail om at godkende anmodningen, inden den sendes 

til modtageren. 

 Hvis din myndigheds anmodning ikke skal godkendes af en koordinator, bliver en 

e-mail med det samme sendt til valgte besvarende myndighed med besked om, at 

der er en ny indkommet anmodning. 

2.4 Sådan ændrer eller tilbagekalder du en anmodning 

Når du har sendt en anmodning, kan du ikke længere ændre den. Du kan dog angive 

yderligere informationer via fanen Meddelelser og bilag. Hvis du har lavet væsentlige 

fejl i anmodningen, eller hvis du ikke længere har brug for de oplysninger, du har anmodet 

om, kan du tilbagekalde anmodningen ved at klikke på Tilbagekald i værktøjslinjen. Når 

du tilbagekalder en anmodning, bliver du bedt om at give en begrundelse. 
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3 Sådan håndterer du indkomne anmodninger 

3.1 Sådan åbner du indkomne anmodninger 

Du kan åbne indkomne anmodninger kan åbnes på fire måder: 

 Klik på Panel og derefter på Anmodninger til accept. Vælg et punkt på listen over 

søgeresultater. 

 Klik på ANMODNINGER (nye) Søg pr. formular i menuen til venstre på skærmen.  

Afhængigt af dine adgangsrettigheder kan du få vist flere forskellige 

anmodningsformularer. Vælg den, der er relevant for det pågældende politikområde 

(f.eks. patientrettigheder eller faglige kvalifikationer). 

Herfra kan du vælge snævrere søgekriterier for at finde anmodninger med status 

Afventer accept, som vises, når du har klikket på Søg i værktøjslinjen til højre. 

 Klik på ANMODNINGER (nye) Søg alle formularer i menuen til venstre på 

skærmen.  

Brug kun denne søgemulighed til enkle søgninger, f.eks. til at søge efter en anmodning 

ud fra IMI-nummeret eller indsendelsesdatoen 

 Klik på linket til det indsendte i den e-mail, som du modtager i din afdelings indbakke, 

når en anmodning sendes til din myndighed. 

Når du åbner anmodningen, kommer du til fanen Resumé af anmodning.  

Det er ikke muligt at se personoplysninger eller åbne vedhæftede filer, før en anmodning 

er blevet accepteret. På den måde sikrer vi, at personoplysninger kun videregives, når det 

er nødvendigt. 

3.2 Sådan accepterer du en anmodning 

Hvis du repræsenterer den myndighed, der har ansvar for behandling af anmodningen, 

skal du klikke på Acceptér i værktøjslinjen. 

Når du accepterer en anmodning, bliver du bedt om at indtaste det antal kalenderdage, 

der forventes at gå, før et svar på anmodningen kan forventes. Ved angivelse af 

tidsfrist, skal du tage hensyn til, hvor hurtigt den anmodende myndighed ønsker svar, og 

hvor lang tid der er gået, siden anmodningen blev sendt. Det maksimalt tilladte antal dage 

varierer efter type af informationsanmodning. 

Det antal kalenderdage, du angiver som forventet svarfrist, bestemmer anmodningens 

svarfrist. 

Klik igen på Acceptér på værktøjslinjen for at gå videre. 

 

Det er først, når du har accepteret en anmodning, at du vil få vist de 

personoplysninger, som er gemt under stjerner, og vil kunne downloade 

eventuelle bilag. (Det betyder, at du ikke kan du ikke downloade eller åbne 

bilag uden at acceptere en anmodning.) 
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3.3 Sådan videresender du en anmodning 

Hvis en anmodning ikke hører under din myndigheds kompetenceområde, skal du vælge 

Videresend og med det samme sende den til den relevante myndighed i dit land. Hvis 

den relevante myndighed ikke er tilmeldt i IMI, skal anmodningen videresendes til en 

koordinator, som skal sørge for at kontakte og registrere den relevante myndighed.   

Du kan også videresende en anmodning, efter du har accepteret den. Hvis du gør det, vil 

udkast til svar eller kommentarer, som du har indtastet, blive slettet. 

Når du videresender en anmodning, bliver du bedt om at angive en begrundelse. Når du 

har videresendt anmodningen, har du ikke længere adgang til den. Den anmodende 

myndighed får besked via e-mail om, at en ny besvarende myndighed nu forventes at 

behandle anmodningen.  

Du videresender på følgende måde: 

1. Når du har anmodningen åben, klikker du på Videresend på værktøjslinjen. 

2. Et vindue til videresendelse af anmodning vises. Her skal du søge den myndighed 

frem, som du ønsker at videresende anmodningen til. Klik på Søg i øverste højre 

hjørne. 

3. Du kan angive (eventuelle) søgekriterier i søgepanelet og klikke på Søg. 

4. Vælg den ønskede myndighed, og klik på Vælg over listen. 

5. Skriv en kort forklaring i feltet Begrundelse på, hvorfor du videresender 

anmodningen. 

6. Klik på Bekræft i nederste højre hjørne. 

 

Når du modtager en anmodning, har du måske brug for at gennemse de 

vedhæftede dokumenter for at afgøre, om den skal videresendes til andre. I så 

fald skal du acceptere anmodningen først og derefter videresende den. Du 

videresender på følgende måde: 

 Følg fremgangsmåden beskrevet under "Accept af en anmodning". 

 Download, åbn og vurder de vedhæftede dokumenter. Hvis du vælger at 

videresende anmodningen, skal du følge trin 1-6 beskrevet herover. 

3.4 Sådan opdeler du en anmodning 

Du kan som modtager opdele anmodninger, som indeholder flere spørgsmål, der er vist i 

tabeller. Hvis du kun kan besvare nogle af spørgsmålene i en anmodning, skal du enten 

indhente de ønskede oplysninger fra den relevante myndighed i dit land eller Opdele 

anmodningen og sende de relevante spørgsmål til en anden myndighed. 

Den anmodende myndighed får besked via e-mail om, at anmodningen er blevet opdelt, 

og en ny besvarende myndighed forventes nu at besvare nogle af spørgsmålene. 

Du kan også overveje at opdele en anmodning i spørgsmål, du hurtigt kan besvare, og 

andre, som tager længere tid at behandle, og vælge din egen myndighed som besvarende 

myndighed for de resterende spørgsmål. På den måde kan du svare med det samme på 

nogle af spørgsmålene og få længere frist til at besvare de spørgsmål, der kræver mere 

arbejde. 
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 Du kan også videresende en anmodning, efter du har accepteret den. Det 

kan være, at du først opdager, at anmodningen eller dele af den skulle 

behandles af en anden myndighed, efter du har åbnet et bilag.  

 Der er pligt til at give de informationer, der anmodes om: Hvis du kun kan 

besvare nogle af spørgsmålene i en anmodning, skal du enten indhente de 

ønskede oplysninger fra den relevante myndighed i dit land eller opdele 

anmodningen og sende de relevante spørgsmål til en anden myndighed 

eller til en koordinator. 

3.5 Sådan besvarer du en anmodning 

Når du har accepteret en anmodning, kan du se alle oplysninger og vedhæftede filer. 

Spørgsmålene kan være angivet på en eller flere faner, afhængigt af den anvendte 

formular.  

Når du er klar til at besvare en anmodning, skal du klikke på Redigér svar. 

1. Skriv dine svar på spørgsmålene. 

De spørgsmål, der skal besvares, afhænger af den konkrete type 

informationsanmodning. Du skal besvare alle spørgsmål i anmodningen. For nogle 

anmodningstyper, f.eks. vedrørende faglige kvalifikationer, kan spørgsmålene være 

anført under flere faner.  

For at besvare et spørgsmål, skal du klikke på spørgsmålet. Et panel vises under listen 

med spørgsmål. Her ser du igen spørgsmålsteksten og en række felter til besvarelsen. 

Afhængigt af spørgsmålet vil du have mulighed for at vælge mellem nogle på forhånd 

formulerede svar eller skrive dit svar i fritekst. Nogle af svarene kan generere 

yderligere spørgsmål eller svarfelter. (Hvis du f.eks. angiver, at nogle informationer 

ikke er tilgængelige, vil du blive bedt om en forklaring.) Hvis dit svar genererer 

yderligere spørgsmål, skal du besvare hvert enkelt af dem.  Du kan også supplere 

svarene med yderligere oplysninger og vedhæftede dokumenter i sektionen under 

spørgsmålene og svarene nederst i fanen. 

2. Når du har skrevet dine svar, skal du klikke på Gem på værktøjslinjen.  

Hvis du forsøger at vælge "Gem" for en anmodning uden at besvare alle spørgsmål, 

får du muligvis en advarsel i et felt øverst til venstre på skærmen, og fanerne og de 

ubesvarede spørgsmål bliver fremhævet med orange. Du kan vælge at ignorere 

advarslerne og klikke på Ja i pop-up-vinduet og gemme anmodningen, selv om du kun 

har besvaret nogle af spørgsmålene. Bemærk, at du ikke vil kunne sende den, før du 

har besvaret alle spørgsmålene. 

3. Til slut skal du klikke på Send svar.  

Hvis du forsøger at vælge Send svar uden at besvare alle spørgsmål, får du vist en 

fejlmeddelelse i et felt øverst til venstre på skærmen, og fanerne og de ubesvarede 

spørgsmål bliver fremhævet med rødt. Du kan ikke sende dit svar, før alle spørgsmål 

er besvaret. I så fald skal du notere dig, hvilke spørgsmål du mangler at besvare, klikke 

på Redigér svar og give de manglende svar. 

Når dit svar er sendt, kan den anmodende myndighed se dine svar. 
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Anmodningen får nu status Besvaret – Afventer afslutning. Den anmodende myndighed 

kan nu enten acceptere svaret og afslutte anmodningen eller bede om uddybning. 
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4 Sådan anmoder du om uddybning og besvarer en 
anmodning om uddybning 

4.1 Sådan anmoder du om uddybning af et svar 

Hvis du har gennemgået svaret på en anmodning og har brug for en uddybning af de 
svar, du har modtaget, kan du sende en anmodning om yderligere oplysninger til den 
besvarende myndighed. Du videresender på følgende måde: 

1. Når du har anmodningen åben, klikker du på Anmod om uddybning på 

værktøjslinjen. 

2. I feltet Begrundelse skriver du din anmodning om uddybning og angiver, hvilke 

spørgsmål det vedrører. Klik på Bekræft. 

4.2 Sådan besvarer du en anmodning om uddybning 

Når den besvarende myndighed modtager en anmodning om uddybning, modtager 

myndigheden en e-mail med link til sagen. Anmodningen om uddybning bliver også vist 

på brugerens panel under Anmodninger til besvarelse. 

Når du åbner anmodningen som besvarende myndighed, skal du gennemse anmodningen 

om uddybning under "Seneste handling" på det første faneblad. Klik på rækken 

"Anmodning om uddybning". I feltet nedenunder får du vist afsender og oplysninger 

vedrørende anmodningen om uddybning.  

Du kan give den ønskede forklaring ved at supplere dit tidligere svar på to måder: 

 ved at klikke på Redigér svar og opdatere dine tidligere svar ved at angive de 

yderligere oplysninger i nederste del af fanerne anmodning/spørgmål. 

 ved at tilføje en meddelelse eller et bilag til anmodningen i fanen Meddelelser og 

bilag.  

Når du har givet den ønskede uddybning, skal du klikke på Send svar i værktøjslinjen. 
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5 Sådan accepterer du svar og afslutter en anmodning 

Som afsender af en anmodning får du besked via e-mail, når den besvarende myndighed 

har givet et svar. Denne e-mail vil også blive sendt til den fælles e-mailadresse, der er 

registreret for din myndighed for det pågældende modul.  

Du bør gennemse svaret og læse beskeder og kommentarer i fritekst, som den besvarende 

myndighed har tilføjet. Svaret kan også indeholde nye vedhæftede filer.  

Når du har gennemset svaret på din anmodning om uddybning og er tilfreds med 

besvarelsen, skal du acceptere svaret med det samme. 

Du accepterer svaret på følgende måde: 

1. Gå ind under Anmodninger til afslutning i panelet. 

2. Vælg den anmodning på listen over søgeresultater, som du vil afslutte. 

3. Når du har anmodningen åben, klikker du på Acceptér svar på værktøjslinjen. 

Anmodningen får nu status Afsluttet. 
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6 Andre generelle funktioner til behandling af anmodninger 

6.1 Udveksling af information vedrørende åbne anmodninger: Meddelelser 

og bilag 

Informationsanmodninger har en fane med titlen Meddelelser og bilag, hvor både den 

sendende og den besvarende myndighed kan tilføje beskeder og ekstra dokumentation 

(vedhæftede filer) til anmodninger. Meddelelser og dokumentation kan kun vedhæftes, 

mens en anmodning er åben (dvs. frem til anmodningen afsluttes).  

Meddelelser er et nyttigt redskab til kommunikation mellem de to myndigheder. Når du 

tilføjer en meddelelse til en anmodning, får brugeren hos den anden myndighed besked 

om det via e-mail. Den sendende myndighed kan for eksempel sende en meddelelse, hvor 

den spørger om status på anmodningen. Når du tilføjer en meddelelse, skal du vælge 

meddelelsestype i en fastlagt liste og derefter skrive din besked i fritekst. 

Supplerende dokumentation kan også tilføjes gennem hele processen af begge 

myndigheder. For at tilføje et dokument, skal du klikke på Overfør fil og i feltet Tilføj 

vedhæftet fil 

 give dokumentet et meningsfuldt navn, der fortæller om indholdet. Brug 
rullelisten for at vælge sprog for angivelse af titel.  

 Herefter skal du vælge det korrekte sprog for dokumentet (filen), altså det 
sprog, som dokumentet er skrevet på. Det kan være et andet sprog end det, 
dokumentets navn er på. 

 Dokumenterne må højst være på 20MB, og nogle filtyper, herunder .exe-filer, kan 
ikke overføres. 

6.2 Sådan får du maskinoversat fritekst 

Alt, hvad du skriver som fritekst, vises med talebobler til højre. Denne tekst kan 
automatisk oversættes af den maskinoversættelsestjeneste, der er tilknyttet IMI 
(eTranslation). 

For at få oversat et bestemt fritekstfelt, skal du klikke på taleboblerne ved siden af 
teksten og vælge det ønskede sprog til oversættelsen. 

Du kan også få oversat al teksten i en anmodningen på én gang ved at bruge funktionen 
Oversæt alt i værktøjslinjen. Funktionen oversætter al fritekst til det sprog, som du har 
valgt som brugersprog i IMI (dvs. det sprog, der er angivet øverst til højre på skærmen).   

En oversættelse vises normalt meget hurtigt, men der kan forekomme forsinkelser 
afhængigt af længden på den oprindelige tekst og det antal felter, der er markeret til 
oversættelse. 

6.3 Sådan udskriver du en informationsudveksling 

Alle informationer vedrørende en anmodning kan udskrives i et PDF-dokument med eller 
uden digital signatur og på alle de 22 sprog, som IMI tilbydes på. Hvis du ikke har 
rettigheder til at se alle personoplysninger i en anmodning, viser PDF-dokumentet 
stjerner i stedet for oplysningerne på samme måde som på skærmen.   

De genererede PDF-dokumenter bliver gemt i 30 dage under menupunktet Mine 
rapporter. 
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6.4 Sådan genbruger du data fra tidligere sendte anmodninger 

Med funktionen Genbrug data kan du bruge indholdet i en tidligere 

informationsanmodning til at oprette en ny anmodning vedrørende samme modul 

eller retsområde. For visse formularer giver denne funktion dig også mulighed for at 

genbruge data inden for et andet retligt område. F.eks. kan du ud fra en anmodning om 

erhvervsmæssige kvalifikationer oprette en anmodning vedrørende patientrettigheder 

og omvendt. 

De fælles elementer i de to formularer bliver kopieret over i den nye formular, og de 

kopierede oplysninger kan redigeres.  

Det gør du på følgende måde: 

1. Åbn den informationsanmodning, du ønsker at bruge som udgangspunkt for en ny 

informationsanmodning. 

2. Klik på Genbrug data i værktøjslinjen. 

3. Du kan begynde at oprette den nye anmodning under fanen Resumé af anmodning, 

hvor nogle felter allerede er udfyldt med oplysninger fra den oprindelige anmodning. 

Du fortsætter ifølge beskrivelsen i afsnit 2.1, trin 2. 
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7 Materialer 

IMI'S WEBSITE: 

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

NATIONALE IMI-KOORDINATORER OG NATIONALE HELPDESKTJENESTER: 

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

 

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

