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Какво представлява IMI?


IMI е електронна многоезична информационна система,
която
подкрепя
няколко
различни
законодателни
инструмента на вътрешния пазар;



IMI осигурява по-бърз, по-добре структуриран, по-надежден и
по-предвидим обмен на информация между компетентни
органи на всяко ниво в държавите-членки;



IMI няма да вменява допълнителни задължения на
държавите-членки, извън вече съдържащите се в
законодателството на вътрешния пазар;



IMI включва определен брой общи услуги, които включват:
информация за компетентните органи на цялата територия
на ЕС, инструмент за управление на работния процес,
уеб‑интерфейс за консултиране, актуализиране и управление
на системата, езикови помощни инструменти.
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Правна рамка
IMI се разработва от Европейската комисия съвместно с
държавите-членки. Правната основа, изискваща от Комисията и
държавите-членки да разработят и използват IMI, се съдържа в:




Директива
2005/36/ЕО
относно
професионалните квалификации

признаване



Чл. 8 – административно сътрудничество



Чл. 50 – документи



Чл. 56 – компетентни органи

на

Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар


Чл. 28-36, и по-специално чл. 34



Чл. 34
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Предимства от използването на IMI


Една единствена мрежова връзка, вместо 26 двустранни;



Лесно установяване на съответния компетентен орган в друга
държава‑членка;



Спестяване на време и средства при отправяне и отговор на
запитвания;



Едновременно администриране на няколко трансгранични заявки;



Механизми за реакция, ако полученият отговор не е задоволителен;



Намаляване на езиковите проблеми
предварително преведена информация;



Намаляване на административната тежест за самата администрация;



Подобряване на качеството на услугите - повишена прозрачност и
предвидимост.

чрез

структурирана

и
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Кой участва в IMI?


Европейска комисия






IMI координатори – национален и делегирани






Развива, поддържа и управлява IMI (център за данни в
Люксембург)
Осигурява преводите
Поддържа централен Helpdesk
Техническо/ административно сътрудничество
Координиращи функции
Могат да действат като компетентни органи и да обменят
информация чрез системата с други компетентни органи

Компетентни органи




Намират точните компетентни органи в другите страни
Осъществяват обмен на информация с компетентни органи в
другите държави-членки
Администрират данни и потребители в тяхната област в IMI
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Национална структура на IMI
НАЦИОНАЛЕН
КООРДИНАТОР

МДААР
ДЕЛЕГИРАН
КООРДИНАТОР

ДЕЛЕГИРАН КООРДИНАТОР
за Директива 2005/36/ЕО за
професионалната квалификация

МОН
КО 1
Потребители
(Users )

КО 2

за Директива 2006/123/ЕО за услугите
на вътрешния пазар

МИЕ
КО n

КО – компетентен
орган

КО 1

КО 2

КО n
Пот ребит ели
(Users)
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Какво е компетентен орган?
Определението дадено в чл. 4 от Директивата за
услугите гласи:


Компетентен орган е орган или власт, която има
надзорна или регулаторна роля в дадена държавачленка, във връзка с дейностите по предоставяне на
услуги, включително, административни власти и
съдилища действащи като такива, професионални
институции, сдружения или други професионални
организации, които при упражняване на своята правна
автономия, регулират по общ начин достъпа или
упражняването на дейности по предоставянето на
услуги.
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Работен процес в IMI
Заявка до КО на друга
държава-членка

Отговорът на заявката е
получен

Изготвяне и
Изготвяне и
изпращане
изпращане
на
назаявката
заявката

Отговор от KO потвърждение

Изпратената
заявка очаква
потвърждение

Получаване на
заявката

Заявката е
получена

Отговор от KO потвърждение

Предоставяне на
пълна информация

Заявката се
разглежда,
информацията е
предоставена

Отговор от KO потвърждение

Получаване на
предоставената
информация
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Потребителски профили в IMI



Основен потребител



Отговорник по заявките



Отговорник по разпределянето



Администратор на местни данни



Отговорен посредник
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Стандартен списък от въпроси в IMI
Случаи на установяване


Общи въпроси за доставчика на услуги



Въпроси, свързани с пълномощно, когато се действа от
името на доставчика на услуги



Въпроси, свързани с добрата репутация на доставчика на
услуги



Въпрос за платежоспособността на доставчика на услуги



Въпроси за застрахователни/финансови гаранции



Въпроси за работно оборудване



Общи въпроси относно поддържаща документация
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Стандартен списък от въпроси в IMI
Случаи на трансгранично предоставяне на услуги


Въпроси за идентифициране на доставчика на услуги
и за оценка дали става въпрос за трансгранично
предоставяне на услуги



Въпроси, за установяване на спазването от страна
на доставчика на услуги на изискванията в държавачленка на установяване



Въпроси за установяване спазването от страна на
доставчика на услуги на приложимите изисквания на
държавата-членка, в която е предоставена услугата
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Защита на данните в IMI


Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и
Съвета от 2000 г. относно защитата на лицата по
отношение на обработката на лични данни от
институции и органи на Общността.



Решение на Европейската комисия от 12 декември 2007
г. относно защитата на личните данни при въвеждане на
Информационната система за вътрешния пазар (IMI).



Достъп до личните данни на националните IMI
координатори и администраторите на местни данни
имат администраторите на местни данни в Комисията.
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Етапи на разработване на IMI
ЕТАПИ
2008
Етап 1

Пилотно стартиране на IMI по Директива 2005/36 за
професионалната квалификация за четири професии

Етап 2

Пълна версия на IMI по Директива 2005/36
за професионалната квалификация

2009
Етап 3

2010

Разработване на пилотна версия на IMI по
Директива 2006/123 за услугите

Стартиране на пълната версия на IMI по
Директива 2006/123 за услугите до края на 2009 г.
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График за стартиране на IMI
План-график на работата през 2009 г. за стартиране на IMI
по директивата за услугите
Януари – февруари
2009

Стартира регистрацията на КО по Директивата за
услугите – за няколко дейности в сферата на
услугите (строителство, туроператорска дейност,
недвижими
архитекти)

имоти,

кетъринг,

ветеринарни

услуги,

Март - декември
2009

Пилотна работа на системата
обмен на информация

Юли – декември
2009

Регистрация на всички КО по Директивата за
услугите

-

стандартен

Септември – декември Пилотно работа на системата за случаи на
2009
дерогации и “Механизъм за предупреждение”
28 декември 2009

Стартиране на пълната версия на IMI по
Директивата за услугите
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За контакти и информация за IMI
Европейска комисия
Генерална дирекция “Вътрешен пазар и услуги”
Тел.: ++ 32 2 29 55470
E-mail: imi-helpdesk@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/

България
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция “Обща икономическа политика”
Ирена Николова
Тел.: +359 2 9407438
E-mail: i.nikolova@mee.government.bg
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Официален сайт на IMI
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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