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1. SISSEJUHATUS 

Siseturu infosüsteem (IMI) on turvaline veebipõhine vahend, mis võimaldab riiklikel, 
piirkondlikel ja kohalikel asutustel suhelda kiiresti ning lihtsalt partnerasutustega teistes ELi 
liikmesriikides, Islandil, Liechtensteinis ja Norras. Juhendis kirjeldatakse, kuidas see süsteem 
toimib ning kes mida IMI-s teeb. 

IMI kasutamiseks minge leheküljele: http://ec.europa.eu/imi-net. 

See veebisait võimaldab juurdepääsu IMI süsteemile, ning õppematerjalidele ja juhistele IMI 
kasutamiseks: 

 IMI õppesüsteem (IMI koopia ilma tegelike andmeteta) 

 korduvad küsimused ja sõnastik 

 kasutusjuhendid.  

IMI koosneb eri osadest. Seetõttu ei ole Teil vaja lugeda kogu juhendit, vaid piisab, kui lugeda 
ainult selle funktsiooni kohta, mis Teid huvitab. 

IMI süsteemis on igas konkreetses tööetapis võimalik klõpsata nn teabenuppudel, et saada abi 
ja lisateavet konkreetsete väljade kohta. Kui vajate täiendavat abi või soovite esitada 
tagasisidet, võtke ühendust oma riikliku IMI koordinaatoriga (NIMIC), kes vastutab IMI 
toimimise eest Teie riigis. NIMIC võib sõltuvalt riiklikust struktuurist seada sisse riikliku IMI 
kasutajatoe või mõned detsentraliseeritud tugipunktid. Kontaktandmed leiate IMI rakendusest 
kasutajatoe lingi vahendusel.  

Kui olete NIMIC ning Te ei saa probleemi lahendada, võite: 

 võtta ühendust komisjoni kasutajatoega e-posti aadressil imi-helpdesk@ec.europa.eu  

 helistada numbril +32-2-29-55470. 

 

2. ALUSED 

2.1. MIS ON IMI SÜSTEEM? 

IMI on vahend, mille eesmärk on aidata ELi liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini ja Norra 
asutustel jagada omavahel (ning mõnikord ka Euroopa Komisjoniga) teavet vastavalt 
konkreetsetele ELi ühtset turgu reguleerivatele õigusaktidele. 

Praegu saab IMI-t kasutada järgmistes valdkondades. 

http://ec.europa.eu/imi-net
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/about/index_et.htm#maincontentSec3
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2.2. KUIDAS IMI TOIMIB?  

IMI aitab asutustel leida vajalikke asutusi teistes liikmesriikides ning suhelda nendega kiiresti ja 
tõhusalt. 

Süsteem võimaldab ületada sellised teabevahetust takistavad tõkked nagu erinevad 
haldusstruktuurid või keel (vt punkt 2.3 allpool) ja raskused õige partnerasutuse 
kindlaksmääramisega teistes EMP riikides1.  

IMI koosneb üksikutest osadest, mida saab kasutada eraldi. Need on:  

 Konkreetsete ühtse turu õigusaktide kohaldamise raames omavahel teavet vahetavate 
IMI-s registreeritud asutuste kataloog. Otsingut on võimalik teostada mis tahes ELi 
ametlikus keeles. 

 Töövoog päringu esitamiseks teisele asutusele. 

 Kasutatakse eeltõlgitud küsimuste ja vastuste komplekte, mis põhinevad 
konkreetsetel õigusaktidel. 

 Kasutajad saavad lisada dokumente ning jälgida ja menetleda töösolevaid 
päringuid.  

 Töövoog hoiatuste ja teadete saatmiseks, vastuvõtmiseks ning levitamiseks. 

 Andmehoidlad, mis sisaldavad eri poliitikavaldkondadega seotud teavet. Need 
võimaldavad tsentraliseeritud teabejagamist. 

2.3. KEELEBARJÄÄRI ÜLETAMINE 

Eri riikides asuvate asutuste teabevahetuse hõlbustamiseks kasutatakse IMI-s eelkoostatud ja 
-tõlgitud vorme ning küsimusi ja vastuseid, mis on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes.  

Näide – Itaalia asutuses töötav ametnik saab välja valida itaaliakeelsed küsimused ja saata 
need päringuna Ungarisse. Ungari asutuses loetakse neid ungari keeles ja valitakse ka 
ungarikeelsed vastused. Itaalia asutus saab seejärel vastuse itaalia keeles.  

Keerukamatel juhtudel võivad asutused esitada lisateavet vabas vormis tekstina. Kui see on 
vajalik, kirjutage võimalikult selgelt ning lühikeste lausetega. 

IMI pakub täiendavalt kahte liiki keeleabi:  

 ta näitab, mis keeltest asutuses töötavad kasutajad aru saavad (valige võimaluse 
korral mõni sellistest keeltest) 

 ta võimaldab vabalt koostatud teksti masintõlget mis tahes ELi ametlikust keelest 
teise ELi ametlikku keelde.  

                                                                 
1
 ELi liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra (EMP = Euroopa Majanduspiirkond) 
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 Masintõlge annab tekstist ainult ligikaudse ettekujutuse. Kui vajate mingil põhjusel täpset 
tõlget (näiteks õiguslikel eesmärkidel), peate hankima ametliku tõlke. 

 

2.4. KES MIDA IMI-S TEEB?  

2.4.1. PÄDEVAD ASUTUSED  

Peamised osalised IMI-s on eri EMP riikide2 pädevad asutused, kes vahetavad ja jagavad 
süsteemi vahendusel teavet. Need võivad olla riigi, piirkondliku või kohaliku tasandi avaliku või 
erasektori asutused, kelle ülesanne on rakendada ühtse turu õigusakte. 

2.4.2. IMI KOORDINAATORID  

Vastavalt IMI määrusele3 peab igas EMP riigis olema üks riiklik IMI koordinaator (NIMIC). 
Valitsused võivad määrata täiendavaid IMI koordinaatoreid, kes koordineeriksid kas osa või 
tervet: 

 konkreetset õiguslikku valdkonda 

 haldusjaotist 

 geograafilist piirkonda jne. 

IMI koordinaatorid võivad täita järgmisi ülesandeid: 

 teiste asutuste registreerimine süsteemis 

 tegutsemine peamise kontaktpunktina  komisjoni ja IMI kasutajate jaoks oma riigis 

 teabe, koolituse ja tugiteenuste (sealhulgas esmane tehniline tugi) pakkumine IMI 
kasutajatele oma riigis  

 IMI ladusa toimimise tagamine (st et päringutele esitakse asjakohased vastused 
mõistliku aja jooksul). 

Sarnaselt pädevate asutustega võivad ka koordinaatorid teiste IMI-s registreeritud asutustega 
teavet vahetada. 

                                                                 
2
 ELi liikmesriigid, Island, Liechtenstein ja Norra (EMP = Euroopa Majanduspiirkond) 

3
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1024/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb siseturu 

infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 
2008/49/EÜ (IMI määrus) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32012R1024
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2.4.3. EUROOPA KOMISJON  

Euroopa Komisjoni ülesanded seoses IMI-ga on järgmised: 

 seaduslik kohustus osaleda konkreetset liiki teabevahetuses (näiteks teenuseid või 
kutsekvalifikatsioone käsitlevad teated)  

 hostida ja hooldada süsteemi  

 tõlkida süsteemis kasutatavad tüüpküsimused ja -vastused 

 pakkuda liikmesriikidele keskset kasutajatuge IMI kasutamisel. 

Lisateavet IMI eri osaliste kohta leiate juhendist Rollid ja ülesanded IMI süsteemis. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_et.pdf

