
  

 

 

 

 

 

 

Teabetaotlused 
IMI kasutusjuhend 

 

10. veebruar 2021 

Versioon 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa Komisjon 

SISETURU, TÖÖSTUSE, ETTEVÕTLUSE JA VKEde PEADIREKTORAAT 

  



 Sisukord 

Teabetaotlused – kasutusjuhend ii 
 

Sisukord 

1 Sissejuhatus ......................................................................................................................................................... 3 

1.1.... IMI süsteem ................................................................................................................................................................... 3 

1.2.... Õigusraamistik ............................................................................................................................................................ 3 

1.3.... Töövoog (põhietapid)............................................................................................................................................... 4 

2 Taotluse loomine ja saatmine ...................................................................................................................... 5 

2.1.... Taotluse mustandi koostamine ........................................................................................................................... 5 

2.2.... Taotluse mustandi lõplik vormistamine .......................................................................................................... 6 

2.3.... Taotluse saatmine...................................................................................................................................................... 8 

2.4.... Taotluse muutmine või tagasivõtmine............................................................................................................. 8 

3 Saabunud taotluste menetlemine .............................................................................................................. 9 

3.1.... Saabunud taotluse avamine .................................................................................................................................. 9 

3.2.... Taotluse vastuvõtmine ............................................................................................................................................ 9 

3.3.... Taotluse edastamine................................................................................................................................................. 9 

3.4.... Taotluse osadeks jagamine ................................................................................................................................ 10 

3.5.... Taotlusele vastamine............................................................................................................................................. 11 

4 Selgituste küsimine ja esitamine .............................................................................................................. 12 

4.1.... Vastuse kohta selgituste küsimine .................................................................................................................. 12 

4.2.... Selgituse taotlusele vastamine .......................................................................................................................... 12 

5 Vastuse vastuvõtmine ja taotluse sulgemine ...................................................................................... 13 

6 Muud taotluste üldfunktsioonid ............................................................................................................... 14 

6.1.... Teabe vahetamine avatud taotluse kohta: sõnumid ja manused ..................................................... 14 

6.2.... Masintõlke kasutamine vabas vormis teksti edastamiseks ................................................................. 14 

6.3.... Teabevahetuse printimine .................................................................................................................................. 14 

6.4.... Varem saadetud taotluse andmete taaskasutamine .............................................................................. 14 

7 Ressursid ............................................................................................................................................................ 16 

 

 



Sissejuhatus 

Teabetaotlused – kasutusjuhend 3 
 

1 Sissejuhatus 

Selles dokumendis selgitatakse, kuidas kasutada siseturu infosüsteemi (IMI) 
teabetaotluste vahetamiseks kahe pädeva asutuse vahel. 

1.1 IMI süsteem 

Siseturu infosüsteem (IMI) on turvaline mitmekeelne veebipõhine teabevahetusvahend. 
IMI töötati välja eesmärgiga hõlbustada teabevahetust ELi õiguse praktilise 
rakendamisega tegelevate Euroopa institutsioonide ja asutuste ning kogu EMP riiklike 
haldusasutuste vahel. 

Lisateavet IMI terminoloogia ja kasutamise kohta (sisselogimine, otsing, tõlkimine, 
aruannete koostamine, tugi jne) leiate IMI kasutusjuhendist, mis on avaldatud IMI 
veebisaidil http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Õigusraamistik 

IMI määruse (EL) nr 1024/2012 artikli 3 lõikes 1 on sätestatud, et IMI-t kasutatakse IMI 

osaliste vaheliseks teabevahetuseks, sealhulgas isikuandmete vahetamiseks, ja selle 

teabe töötlemiseks ühel järgmistest eesmärkidest: 

a) lisas loetletud õigusaktide kohaselt nõutav 

halduskoostöö; 

b) kooskõlas artikliga 4 elluviidava katseprojekti raames tehtav 

halduskoostöö. 

 

Selleks pakub IMI järgmist: 

 eeltõlgitud küsimuste ja vastuste standardkogumid, mis põhinevad asjaomastel 

ELi õigusaktidel; 

 kasutajate võimalus lisada dokumente ja jälgida teabetaotluste menetlemist. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 Töövoog (põhietapid) 
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2 Taotluse loomine ja saatmine 

2.1 Taotluse mustandi koostamine 

1. Klõpsake ekraani vasakus servas asuva menüü nupul „PÄRINGUD (CPC, EJN, PD, 

GDPR, PoW, CO)“„Loo teabetaotlus“. 

Olenevalt teie pääsuõigustest võidakse loetleda mitu taotlusvormi. Valige asjaomase 

poliitikavaldkonnaga seotud taotlusvorm (nt patsiendi õigused, 

kutsekvalifikatsioonid jne). 

2. Taotluse loomist saab alustada vahelehel „Taotluse ülevaade“. 

 

Nagu kogu IMI teabevahetus, sisestatakse ja kuvatakse taotlused mitmel 

vahelehel või ekraanil. 

Kõik vormide kohustuslikud väljad on tähistatud tärnidega. 

 Punase tärniga (*) tähistatud väljad tuleb täita enne, kui saate liikuda 

järgmisele vahelehele ja viimaks mustandi salvestada. 

 Mõned väljad on tähistatud oranži tärniga (*). Kui te neid välju ei täida, 

saate mustandi siiski salvestada ja selle koostamise hiljem lõpetada, kuid 

te ei saa taotlust ära saata. 

Lisaks vormis nõutavale teabele peate alati esitama järgmised andmed: 

 Valige päringu adressaat. Klõpsake otsingufunktsioonil ja sisestage 

otsingukriteeriumid: valige riik, kuhu taotlus saata, ja määrake kõik muud 

teadaolevad kriteeriumid, näiteks osa nimest või linn. Süsteem esitab kõik 

määratud kriteeriumidele vastavad asutused, kellel on juurdepääs asjaomase 

teabetaotluse vormiga seotud moodulile. 

o Et vaadata otsingutulemustes loetletud konkreetse asutuse andmeid, 

topeltklõpsake vastaval real ja IMI-s avaneb uus vaheleht, kus kuvatakse 

asutuse täielikud andmed. Seejärel saate tutvuda andmetega, et teha 

kindlaks, kas see on teie taotlusele vastamiseks sobiv asutus. 

o Adressaadi valiku kinnitamiseks klõpsake nimekirja kohal oleval nupul 

„Vali“. 

 Määrake taotluse tähtaeg, sisestades kalendripäevade arvu, mille jooksul 

soovite vastust saada. Pange tähele, et taotlust vastu võttes saab vastuse esitav 

asutus sisestada kalendripäevade arvu, mille jooksul ta loodab vastata. Vastuse 

esitava asutuse sisestatud päevade arv määrab taotluse lõpliku tähtaja. 

3. Lehe paremas ülanurgas asuv tööriistariba aitab teil taotlust koostada. Järgmisele 

vahelehele liikumiseks klõpsake nupul „Järgmine“. 

4. Järgmistel vahelehtedel esitage vähemalt punase tärniga tähistatud kohustuslik 

teave. 

Mustandi täitmiseks kohustuslik teave on teabetaotluse liikide puhul erinev. 
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Üldjuhul peate kõigepealt sisestama andmed taotluse eseme, näiteks kutsetöötaja, 

teenuseosutaja või muu üksuse kohta. Seejärel valige taotluse esemega seotud 

küsimused. 

 

o Mõnes poliitikavaldkonnas peate valima taotluse liigi. 

o Kui taotluse liik hõlmab mitut küsimust, on need esitatud 
tabelis/teabekastis. Kui küsimuste valik on väga suur, on need 
rühmitatud kategooriatesse ja esitatud mitmel vahelehel. 

o Mõne küsimuse puhul peate esitama lisaandmeid (nt kutseala). Kui 
olete valinud loetelust küsimuse, vaadake teabekasti alumist osa, kus 
võib olla küsimuse kohta lisateavet. 

o Iga taotluse/küsimuse vaheleht võimaldab teil lisada valitud 
küsimustega (st vahelehe sisuga) seotud manuseid ja lisateavet. 

 

Kui proovite ilma kohustuslikke andmeid esitamata liikuda järgmisele vahelehele või 

andmete õigsuse kontroll ebaõnnestub, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas 

aken veateadetega ja vigased väljad tuuakse esile punase värviga. Ekraanil kuvatud 

teavet varjavat vigade loetelu on võimalik sulgeda ja hiljem uuesti avada, liigutades 

kursorit hoiatusmärgil . 

5. Pärast kogu kohustusliku teabe esitamist kõigil vahelehtedel klõpsake tööriistariba 

nupul „Loo“. Teie taotlus on nüüd mustandina salvestatud. 

Kui te ei ole täitnud kõiki oranži tärniga (*) tähistatud välju ja proovite mittetäielikku 

mustandit salvestada (klõpsate nupul „Loo“), saate hoiatusteate. Mittetäieliku 

mustandi salvestamiseks klõpsake hüpikaknas nupul „Jah“; kui soovite mõnda 

tähistatud välja enne salvestamist täita, klõpsake „Ei“. 

2.2 Taotluse mustandi lõplik vormistamine 

Kõiki taotluse mustandisse salvestatud andmeid saate endiselt muuta. Selles staatuses on 

võimalikud järgmised toimingud: 

 „Kustuta mustand“, mis eemaldab teie taotluse IMI andmebaasist jäädavalt; 

 „Muuda“, mis võimaldab teil läbida kõik taotluse vahelehed ja andmeid muuta või 

lisada. Küsimuste loetelusid sisaldavate taotluste puhul on võimalik valida 

lisaküsimusi ja eemaldada varem valitud küsimusi; 

 lisada taotlusele täiendavaid tõendavaid dokumente ja saata vastuse esitavale 

asutusele sõnumeid vahelehel „Sõnumid ja manused“. 

 

Kui taotlus on salvestatud, kuvatakse esimesel vahelehel bänner 

põhiandmetega, nt taotluse number, staatus ning taotluse esitav ja vastuse 

esitav asutus. 

Lisateave taotluse kohta on esitatud ka haldusteabe vahelehel, mis 

kuvatakse alles pärast taotluse mustandi loomist. See sisaldab järgmisi 

andmeid: 

o sissekande number: taotluse kordumatu identifitseerimistunnus 
süsteemis (nt 63351); 
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o staatus: taotluse praegune staatus (nt mustand); 
o ajalugu: taotlusega tehtud toimingute loetelu koos kasutaja, kellaaja ja 

kuupäevaga; 
o taotluse esitav ja vastuse esitav asutus: teabevahetuses osalevate 

asutuste andmed. 
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2.3 Taotluse saatmine 

Kui teie taotlus on valmis, klõpsake tööriistariba nupul „Saada“. Saatmise kinnitamiseks 

klõpsake nupul „Jah“. 

Taotlust ei saa saata, kui see ei ole täielik. Kõik oranži tärniga tähistatud väljad peavad 

olema täidetud. Kui püüate saata mittetäielikku taotlust, saate veateate ja süsteem toob 

esile puuduva teabega väljad. Sel juhul peate taotlust kõigepealt muutma ja sisestama 

puuduva teabe. 

Taotluse staatus on nüüd „Ootab nõustumist“. See tähendab, et vastuse esitav asutus 

peab tegema ühe järgmistest toimingutest: edastama taotluse sama liikmesriigi muule 

pädevale asutusele või võtma taotluse vastu ja sellele vastama. 

 Kui teie asutus on seotud mitme koordinaatoriga, palutakse teil valida nimekirjast 

õige koordinaator. 

 Kui koordinaator peab teie asutuse taotlused kinnitama, teavitatakse 

koordinaatorit taotluse kinnitamise vajadusest e-posti teel enne taotluse saatmist 

adressaadile. 

 Kui teie asutuse taotlused ei vaja koordinaatori kinnitust, saadetakse vastuse 

esitavale asutusele viivitamata e-kiri, milles teavitatakse uuest saabunud 

taotlusest. 

2.4 Taotluse muutmine või tagasivõtmine 

Pärast taotluse saatmist ei saa te seda enam kustutada. Küll aga saate esitada lisateavet 

vahelehe „Sõnumid ja manused“ kaudu. Kui olete teinud taotluses põhimõttelisi vigu või 

ei vaja enam küsitud teavet, saate taotluse tagasi võtta, klõpsates tööriistariba nuppu 

„Võta tagasi“. Kui võtate taotluse tagasi, palutakse teil esitada põhjendus. 
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3 Saabunud taotluste menetlemine 

3.1 Saabunud taotluse avamine 

Saabunud taotluste avamiseks on neli võimalust: 

 Klõpsake töölaual, seejärel vastuvõtmise ootel taotlustel. Valige otsingutulemuste 

loetelust sissekanne. 

 Klõpsake ekraani vasakus servas olevas menüüs nupul „PÄRINGUD (CPC, EJN, PD, 

GDPR, PoW, CO)“ „Otsi järgmise vormi järgi“. 

Olenevalt teie pääsuõigustest võidakse loetleda mitu taotlusvormi. Valige asjaomase 

poliitikavaldkonnaga seotud taotlusvorm (nt patsiendi õigused, 

kutsekvalifikatsioonid jne). 

Siin saate täpsustada otsingukriteeriume, et lisada taotlused staatusega „Ootab 

nõustumist“, mis kuvatakse pärast otsingut parempoolsel tööriistaribal. 

 Klõpsake ekraani vasakus servas olevas menüüs nupul „PÄRINGUD (CPC, EJN, PD, 

GDPR, PoW, CO)“ „Otsi kõigist vormidest“. 

Seda valikut kasutage ainult lihtsateks otsinguteks, nt IMI sissekande numbri või 

saatmiskuupäeva järgi otsimiseks. 

 Klõpsake sissekande lingil teavituskirjas, mis saadetakse teie eriotstarbelisele e-posti 

aadressile iga kord, kui teie asutusele saadetakse taotlus. 

Taotluse avamisel leiate end vahelehelt „Taotluse ülevaade“. 

Enne taotluse vastuvõtmist ei ole võimalik näha isikuandmeid ega avada manuseid. Nii 

tagatakse isikuandmete jagamine ainult teadmisvajaduse alusel. 

3.2 Taotluse vastuvõtmine 

Kui taotluse menetlemise eest vastutab teie asutus, klõpsake tööriistariba nupul „Võta 

vastu“. 

Kui te taotluse vastu võtate, palutakse teil sisestada kalendripäevade arv, mille jooksul 

loodate vastata. Seda tehes võtke arvesse päevade arvu, mille jooksul taotluse esitanud 

asutus on palunud vastata, samuti taotluse saatmisest möödunud aega. Maksimaalne 

lubatud päevade arv oleneb asjaomase teabetaotluse liigist. 

Kalendripäevade arv, mille jooksul loodate vastata, määrab taotluse tähtaja. 

Jätkamiseks klõpsake uuesti tööriistariba nupul „Võta vastu“. 

 

Alles pärast taotluse vastuvõtmist näidatakse teile kõiki isikuandmeid, mida 

asendasid varem tärnid, ning saate alla laadida manused. (Taotlust vastu 

võtmata ei saa te manuseid alla laadida ega avada.) 

3.3 Taotluse edastamine 

Kui on selge, et taotlus ei kuulu teie asutuse pädevusse, peaksite selle viivitamata 

edastama oma liikmesriigi pädevale asutusele. Kui asjaomane asutus ei ole IMI-s 

registreeritud, edastage taotlus koordinaatorile, kes peaks hoolitsema õige asutusega 

ühendust võtmise ja tema registreerimise eest. 
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Taotlust saate edastada ka pärast selle vastuvõtmist. Kui seda teete, kaovad kõik teie 

sisestatud vastuste või märkuste mustandid. 

Edastamist palutakse teil põhjendada. Kui olete taotluse edastanud, ei ole teil enam sellele 

juurdepääsu. Taotluse esitanud asutust teavitatakse e-posti teel, et nüüd peaks taotlusega 

tegelema uus vastuse esitav asutus. 

Selleks tehke järgmist. 

1. Taotluse vaatamisel klõpsake tööriistariba nupul „Edasta“. 

2. Avaneb taotluse edastamise aken. Siin peate otsima asutust, kellele taotlus 

edastatakse. Klõpsake paremas ülanurgas nupul „Otsi“. 

3. Kui soovite, määrake asutuse otsingu lehel otsingukriteeriumid. Seejärel klõpsake 

nupul „Otsi“. 

4. Valige asutus ja klõpsake seejärel nimekirja kohal oleval nupul „Vali“. 

5. Põhjenduse lahtris selgitage lühidalt, miks te taotluse edastate. 

6. Klõpsake paremas alanurgas oleval nupul „Kinnita“. 

 

Kui saate taotluse, võite vaadata sellele lisatud dokumente enne, kui otsustate, 

kas taotlus tuleks edastada või mitte. See tähendab, et peate taotluse enne selle 

edastamist vastu võtma. Selleks tehke järgmist. 

 Järgige peatükis „Taotluse vastuvõtmine“ loetletud samme. 

 Laadige alla, avage ja hinnake lisatud dokumente. Kui otsustate taotluse 

edastada, järgige eespool kirjeldatud samme 1–6. 

3.4 Taotluse osadeks jagamine 

Kui taotlus sisaldab mitut küsimust, mis kuvatakse nn küsimuste valimise 

teabekastis/tabelis, saate taotluse saajana taotluse osadeks jagada. Kui oskate vastata 

vaid mõnele taotluse küsimusele, peaksite hankima vajaliku teabe oma liikmesriigi 

asjaomastelt asutustelt või jagama taotluse osadeks ja saatma asjakohased küsimused 

teisele asutusele. 

Taotluse esitanud asutust teavitatakse e-posti teel, et tema taotlus on osadeks jagatud ja 

teatavate küsimustega peaks nüüd tegelema uus vastuse esitav asutus. 

Võite kaaluda ka taotluse jagamist kiiresti vastatavateks küsimusteks ja rohkem aega 

nõudvateks küsimusteks, valides vastuse esitavaks asutuseks oma asutuse. See 

võimaldab teil mõnele küsimusele kiiresti vastata ja jätta aega nendele küsimustele 

vastamiseks, mis eeldavad rohkem tööd. 

 

 Taotluse saate edastada või osadeks jagada ka pärast taotluse 

vastuvõtmist. Võib juhtuda, et alles pärast manuse avamist leiate, et 

taotlust või selle osa peaks menetlema mõni teine asutus. 

 Taotletud teabe esitamine on kohustuslik: kui oskate vastata vaid mõnele 

taotluse küsimusele, peaksite hankima vajaliku teabe oma liikmesriigi 

asjaomastelt asutustelt või jagama taotluse osadeks ja saatma asjakohased 

küsimused teisele asutusele või koordinaatorile. 
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3.5 Taotlusele vastamine 

Kui olete taotluse vastu võtnud, saate vaadata kõiki andmeid ja lisatud dokumente. 

Olenevalt vormist võivad küsimused paikneda mitmel vahelehel. 

Kui olete valmis taotlusele vastama, klõpsake nupul „Muuda vastust“. 

1. Vastake küsimustele. 

Küsimused olenevad taotluse liigist. Peate vastama kõigile taotluses olevatele 

küsimustele. Mõne taotluse liigi, näiteks kutsekvalifikatsiooni puhul võivad 

küsimused paikneda mitmel vahelehel. 

Küsimusele vastamiseks klõpsake sellel ja küsimuste loetelu all kuvatakse teabekast. 

Siin näete uuesti küsimuse teksti koos olemasolevate vastuseväljadega. Sõltuvalt 

küsimusest võite valida eelnevalt kindlaks määratud vastuste hulgast või vastata 

vabas vormis tekstiga. Mõni vastus võib tekitada lisaküsimusi või -vastusevälju. 

(Näiteks kui vastate, et teavet ei ole, küsitakse teilt põhjendust.) Kui teie vastus tekitab 

lisaküsimusi, peate neile kõigile vastama. Vahelehe lõpus küsimuste ja vastuste all 

olevas jaotises võite lisada vastustele täiendavaid andmeid ja manuseid. 

2. Kui küsimused on vastatud, klõpsake tööriistariba nupul „Salvesta“. 

Kui proovite taotlust kõigile küsimustele vastamata salvestada, kuvatakse ekraani 

vasakus ülanurgas aken hoiatusteadetega ning vahelehed ja vastamata küsimused 

tõstetakse esile oranži värviga. Võite hoiatusi eirata ja taotluse salvestada vaid mõne 

vastatud küsimusega, klõpsates hüpikakna nupul „Jah“. Te ei saa vastust saata enne, 

kui kõigile küsimustele on vastatud. 

3. Lõpuks klõpsake nupul „Saada vastus“. 

Kui proovite saata vastust kõigile küsimustele vastamata, kuvatakse ekraani vasakus 

ülanurgas aken veateadetega ning vahelehed ja vastamata küsimused tõstetakse esile 

punasega värviga. Vastust ei saa saata enne, kui kõigile küsimustele on vastatud. Sel 

juhul vaadake vastamata küsimusi, klõpsake „Muuda vastust“ ja sisestage puuduvad 

vastused. 

Kui vastus on saadetud, näeb taotluse esitanud asutus teie vastuseid. 

Taotluse staatus on nüüd „Vastatud – ootab sulgemist“. See tähendab, et taotluse 

esitanud asutuse ülesanne on kas vastus vastu võtta ja taotlus sulgeda või küsida selgitusi. 
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4 Selgituste küsimine ja esitamine 

4.1 Vastuse kohta selgituste küsimine 

Kui vajate pärast taotluse vastusega tutvumist sellega seotud selgitusi, võite küsida 
vastanud asutuselt täiendavat teavet. Selleks tehke järgmist. 

1. Taotluse vaatamisel klõpsake tööriistaribal nuppu „Taotle selgitust“. 

2. Põhjenduse väljal küsige selgitust ja märkige, millise küsimusega see on seotud. 

Klõpsake nupul „Kinnita“. 

4.2 Selgituse taotlusele vastamine 

Selgituse taotluse saamisel teavitatakse vastuse esitavat asutust e-kirjaga, mis sisaldab 

sissekande linki. Selgituse taotlus kuvatakse ka kasutajate töölaual vastuse ootel 

taotluste all. 

Vastuse esitava asutusena taotlust avades peate tutvuma taotluse esimese vahelehe 

jaotises „Viimased toimingud“ esitatud küsimusega. Klõpsake real „Taotluse selgitus“ ning 

allolevas teabekastis näete saatjat ja nõutava selgituse üksikasju. 

Selgituse esitamiseks saate täiendada oma varasemat vastust kahel viisil: 

 klõpsake „Muuda vastust“ ja uuendage oma varasemaid vastuseid, esitades 

taotluse/küsimuse vahelehtede alumises jaotises lisateavet; 

 lisage sõnumite ja manuste vahelehel taotlusele sõnum või manus. 

Kui olete esitanud vajalikud selgitused, klõpsake tööriistariba nupul „Saada vastus“. 
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5 Vastuse vastuvõtmine ja taotluse sulgemine 

Teid kui taotluse saatjat teavitatakse e-posti teel, kui vastuse esitav asutus on vastanud. 

Selle e-kirja koopia saadetakse ka teie asutuse eriotstarbelisele e-posti aadressile, mis on 

salvestatud asjaomases moodulis. 

Teil tuleks vastust kontrollida ja läbi lugeda kõik vastuse esitanud asutuse lisatud vabas 

vormis märkused ja sõnumid. Vastus võib sisaldada ka uusi manuseid. 

Kui olete oma taotluse vastusega tutvunud ja olete sellega rahul, võtke see viivitamata 

vastu. 

Selleks tehke järgmist. 

1. Valige töölaualt „Sulgemise ootel taotlused“. 

2. Valige otsingutulemuste loetelust sissekanne, mida soovite sulgeda. 

3. Taotluse vaatamisel klõpsake tööriistariba nupul „Võta vastus vastu“. 

Taotluse staatus on nüüd „Suletud“. 
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6 Muud taotluste üldfunktsioonid 

6.1 Teabe vahetamine avatud taotluse kohta: sõnumid ja manused 

Teabetaotlustel on vahekaart „Sõnumid ja manused“, mis võimaldab nii taotluse esitaval 

asutusel kui ka vastuse esitaval asutusel lisada taotlusele sõnumeid ja tõendavaid 

dokumente (manuseid). Sõnumeid ja dokumente saab lisada ainult siis, kui taotlus on 

avatud (st igal ajal kuni taotluse sulgemiseni). 

Sõnumid on kahe asjaomase asutuse vahel kasulik suhtlusvahend. Niipea kui olete 

taotlusele sõnumi lisanud, teavitatakse teise asutuse kasutajat sellest e-posti teel. Näiteks 

võib saatev asutus saata sõnumi, milles küsitakse taotluse menetlemise seisu kohta. Kui 

lisate sõnumi, peate valima sõnumi liigi eelnevalt kindlaks määratud loendist ja seejärel 

kirjutama oma sõnumi vabas vormis. 

Lisadokumente võib igal ajal lisada kumbki asjaomane asutus: dokumendi lisamiseks 

klõpsake nupul „Laadi fail üles“ ja teabekastis „Lisa manus“ tehke järgmist: 

 andke manusele tähenduslik nimi, mis viitab dokumendi sisule. Valige keelte 
rippmenüüst keel, milles te nime esitasite. 

 Valige dokumendile (failile) õige keel, see tähendab dokumendis kasutatav 
keel. See võib erineda keelest, milles sisestasite dokumendi nime. 

 Dokumendid ei tohi olla suurema mahuga kui 20 MB ja teatavat tüüpi faile, näiteks 
täitmisfaile, ei saa üles laadida. 

6.2 Masintõlke kasutamine vabas vormis teksti edastamiseks 

Vabas vormis tekstina esitatud teave kuvatakse koos kõnemullidega paremal. Selle 
teksti saab automaatselt tõlkida IMI-ga ühendatud teenuse (eTranslation) abil. 

Konkreetsete vabatekstiväljade tõlkimiseks klõpsake teksti kõrval asuvatel 
kõnemullidel ja valige soovitud tõlkekeel. 

Võite tõlkida ka kogu taotluse teksti korraga, kasutades tööriistariba funktsiooni „Tõlgi 
kõik“, mis tõlgib kogu vabas vormis teksti sellesse keelde, milles te IMI süsteemi kasutate 
(st ekraani ülemises paremas nurgas kuvatud seansikeel). 

Tavaliselt näidatakse tõlkeid mõne hetke pärast, kuid olenevalt originaalteksti pikkusest 
ja tõlgitavate väljade arvust võib esineda viivitus. 

6.3 Teabevahetuse printimine 

Taotluse kõik üksikasjad saab laadida PDF-dokumendina koos digiallkirjaga või ilma mis 
tahes IMI pakutavas 22 keeles. Kui teil ei ole õigust taotluses isikuandmeid vaadata, 
kuvatakse PDF-formaadis isikuandmete asemel tärnid samamoodi nagu ekraanil. 

Loodud PDF-faile hoitakse menüüvalikus „Minu aruanded“ 30 päeva. 

6.4 Varem saadetud taotluse andmete taaskasutamine 

Andmete taaskasutamise funktsioon võimaldab teil kasutada olemasoleva 

teabetaotluse sisu, et luua samas moodulis või õigusvaldkonnas uus taotlus. Mõne 

vormi puhul saate andmeid taaskasutada ka muus õigusvaldkonnas. Näiteks 

kutsekvalifikatsiooni taotluse põhjal saate luua patsiendiõiguste valdkonna taotluse ja 

vastupidi. 
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Uude vormi saab kopeerida kahe vormi ühised elemendid ja kõiki kopeeritud andmeid on 

võimalik muuta. 

Selleks tehke järgmist. 

1. Avage teabetaotlus, mida soovite kasutada uue teabetaotluse alusena. 

2. Klõpsake tööriistariba nupul „Kasuta uuesti“. 

3. Uue taotluse loomist saate alustada vahekaardil „Taotluse ülevaade“, mille mõned 

väljad on juba täidetud algse taotluse andmetega. Võite jätkata, järgides punkti 2.1 

teises etapis esitatud juhiseid. 
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7 Ressursid 

IMI VEEBISAIT: 

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

RIIKLIKUD IMI KOORDINAATORID JA RIIKLIK IMI KASUTAJATUGI 

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

