
 

FAKTA OM IMI-FORORDNINGEN 
Et sikkert og velfungerende myndighedssamarbejde på EU’s indre marked 
IMI er et IT-system, som gør det nemmere for europæiske myndigheder at samarbejde 
administrativt. IMI kan fx benyttes, når en udenlandsk dyrlæge eller elektriker ansøger om at 
blive godkendt til at kunne arbejde i Danmark. Hvis danske myndigheder er i tvivl om noget, kan 
de bruge IMI til hurtigt at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål hos myndighederne i hjemlandet.  
 
Det kan fx være, at der mangler et dokument eller at den danske myndighed er i tvivl om, 
hvorvidt, en dyrlæge er godkendt til at udøve sit erhverv i hjemlandet. IMI kan også bruges, hvis 
myndigheden er i tvivl om, hvorvidt en udenlandsk elektrikervirksomhed reelt er etableret i 
hjemlandet.  
 
I det tilfælde vil den danske myndighed kunne stille spørgsmål - på dansk - til myndigheden i 
ansøgerens hjemland. Svaret tilbage fra myndigheden vil automatisk blive oversat til dansk.  
 
IMI har fungeret siden 2006, men der har ikke været et tværgående retsgrundlag for brugen af 
systemet. Med aftalen etableres et solid retsgrundlag for brugen af systemet, der gør det muligt 
fremover at udvide anvendelsen af IMI til nye lovgivningsområder, hvor det vurderes at kunne 
bidrage til effektiv implementering og håndhævelse af EU-lovgivningen. 
Baggrund 
IMI-systemet blev oprindelig udviklet som værktøj til administrativt samarbejde inden for 
servicedirektivets område. IMI hjælper myndighederne med at finde den rette myndighed at 
kontakte i et andet land og kommunikere med dem ved hjælp af en række spørgsmål og svar, 
der er oversat på forhånd. Typiske spørgsmål, som myndighederne stiller, omhandler fx 
hvorvidt et erhverv, som en EU-borger søger adgang til at udøve i et andet EU-land, er 
lovreguleret i hjemlandet; hvorvidt en virksomhed er etableret i hjemlandet; hvilke typer 
aktiviteter en virksomhed er involveret i samt, hvorvidt en given adresse svarer til 
virksomhedens adresse eller tilhørssted i hjemlandet. 
 
Formålet med IMI er at flytte den administrative byrde i forbindelse med grænseoverskridende 
aktivitet fra tjenesteyderen (dvs. virksomheden eller borgeren) til myndighederne samt at gøre 
det lettere og hurtigere for myndighederne at samarbejde administrativt.  
 
IMI anvendes i dag i relation til administrativt samarbejde vedrørende servicedirektivet 
(2006/123/EF) og direktivet for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
(2005/36/EF). Fra 2013 vil IMI også skulle benyttes i relation til patientrettighedsdirektivet 
(2011/24/EU). Desuden benyttes IMI i øjeblikket på forsøgsbasis til administrativt samarbejde 
vedrørende udstationeringsdirektivet (95/46/EF). IMI-forordningen fastsætter detaljerne 
vedrørende fremtidig udvidelse. 
Fakta 
Samlet set er ca. 6.500 kompetente myndigheder registreret i IMI med ca. 12.000 brugere. I 
Danmark er 28 nationale, kompetente myndigheder registreret. Det er f.eks. Sundhedsstyrelsen, 
Naturstyrelsen og Arbejdstilsynet. 
 
Siden 2008 er der i alt blevet sendt ca. 6.000 forespørgsler. Langt de fleste forespørgsler har 
været i forbindelse med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det vil sige, at de 
f.eks. har omhandlet spørgsmål om elektrikeres eller ingeniørers uddannelsesbeviser. 
 
Kommissionens IMI-hjemmeside: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_da.html      
Kontakt  
DK – Troels Blicher Danielsen, trd@evm.dk, tlf: 33 95 45 41 
DK – Henrik Røjgaard, hrg@evm.dk, tlf. 33 92 41 99 


