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UVOD 

Člena 29(3) in 32(1) Direktive o storitvah določata, da morajo države članice obvestiti 
druge države članice in Evropsko komisijo o vseh storitvenih dejavnostih, ki bi lahko 
resno škodile zdravju ali varnosti ljudi ali okolju (,mehanizem opozarjanja‘). Te 
informacije naj bi bile državam članicam v pomoč pri preprečevanju tveganja in zaščiti 
uporabnikov storitev. 

Hitra in varna izmenjava informacij na podlagi mehanizma opozarjanja je zagotovljena z 
uporabo posebne aplikacije Informacijskega sistema za notranji trg (IMI). 

Ta dokument je praktični priročnik za organe držav članic, ki se ukvarjajo z 
opozarjanjem v sistemu IMI. Sestavljen je iz dveh delov: 

1. del: Smernice o uporabi mehanizma opozarjanja 

Namen smernic je boljše splošno razumevanje meril in pogojev za pošiljanje opozoril. 
Pomagale naj bi zagotoviti, da se opozorila pošiljajo samo, kadar je to nujno potrebno in 
so izpolnjena merila, določena v Direktivi o storitvah. Smernice tudi pojasnijo, kdaj 
uporabiti različne druge funkcije sistema IMI za opozarjanje, kot so zaključek, umik in 
popravek opozoril. Z več zgledi so prikazane okoliščine, v katerih bo morda treba te 
funkcije uporabiti v praksi. 

2. del: Priročnik za uporabo mehanizma opozarjanja v sistemu IMI 

Priročnik obravnava tehnične vidike postopka opozarjanja v sistemu IMI. Določa 
različne vloge, ki jih imajo organi in posamezni uporabniki v zvezi z mehanizmom 
opozarjanja, in opiše, kako v posamezni fazi postopka opozarjanja uporabljati funkcije, 
ki so na voljo v sistemu IMI. Pojasni tudi, kako vzpostaviti sistem za učinkovito 
obravnavanje opozoril.  

 

Več informacij o Direktivi o storitvah je na strani 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm. 

Več informacij o sistemu IMI je na strani http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

Če imate v zvezi z opozorili v sistemu IMI tehnične težave, se obrnite na koordinatorja 
IMI, ki vas je registriral v sistem. Za tehnične težave, ki jih ni mogoče rešiti lokalno, je 
Komisija ustanovila službo za pomoč uporabnikom, ki ji lahko pišete na e-naslov: ec-
imi-alerts@ec.europa.eu. 
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1. UVOD: ČEMU SO NAMENJENE SMERNICE? 

Člena 29(3) in 32(1) Direktive o storitvah določata, da morajo države članice obvestiti 
druge države članice in Komisijo o kakršnih koli storitvenih dejavnostih, ki bi lahko 
resno škodile zdravju ali varnosti ljudi ali okolju („mehanizem opozarjanja“). Te 
informacije naj bi bile državam članicam v pomoč pri preprečevanju tveganj in zaščiti 
prejemnikov storitev. 

Hitra in varna izmenjava informacij na podlagi „mehanizma opozarjanja“ bo 
zagotovljena z uporabo posebne aplikacije Informacijskega sistema za notranji trg (v 
nadaljnjem besedilu: IMI). 

Pomembno je tudi splošno razumevanje meril in pogojev za opozorila, da se zmanjša 
tveganje za pošiljanje nepotrebnih ali neutemeljenih opozoril. Poleg tega se je treba 
dogovoriti o uporabi različnih drugih dodatnih funkcij v sistemu IMI, npr. zaključka, 
umika/preklica in popravka opozoril ter pošiljanja dodatnih informacij. 

Smernice temeljijo na zasnovah, uporabljenih v Direktivi o storitvah, in nikakor ne 
omejujejo ali razširjajo obveznosti držav članic. Oblikovane so tako, da državam 
članicam pomagajo usmerjati nacionalne organe, ki se ukvarjajo z mehanizmom 
opozarjanja.  

Smernice niso izčrpne ter ne upoštevajo vseh mogočih razmer in okoliščin. Nacionalni 
organi morajo presoditi vsak primer posebej, pri tem pa upoštevati merila, določena v 
Direktivi o storitvah, svoje izkušnje in prakso ter druge ustrezne razloge in metode. 

Opozoriti je treba, da smernice ne vplivajo na nacionalna pravila o tem, kdo je 
odgovoren za pošiljanje opozorila ali sprejetje ukrepov.  

Glede na učinek, ki ga opozorilo lahko ima na ponudnika storitve, bodo morale države 
članice zagotoviti, da bo v opozorilu naveden subjekt vedno ustrezno zaščiten (pred 
pošiljanjem opozorila, med njim in po njem). Zlasti pomembno je zagotoviti, da se 
opozorila pošiljajo samo, kadar je to res upravičeno. Smernice so omejene na vsebinska 
merila za pošiljanje, zaključek, umik in spremembo opozorila ter pošiljanje dodatnih 
informacij. Ne obravnavajo uporabe pravil Skupnosti ali nacionalnih pravil o pravici do 
obrambe.  
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PREGLEDNICA 1: KONTROLNI SEZNAM ZA OCENJEVANJE, ALI NAJ SE 
POŠLJE OPOZORILO 

 

1. 
korak 

Ali je resna 
možna nevarnost 
povezana s 
storitveno 
dejavnostjo/ravna
njem ponudnika 
storitve? 

 

→ Ne ×    → Brez opozorila 

2. 
korak 

↓ 

Da √→ 

Ali storitveno dejavnost 
zajema Direktiva o 
storitvah? 

 

→ Ne ×    → Brez opozorila 

3. 
korak 

 

Da √ 

↓ 

Da 
√→ 

Ali obstaja 
resna 
nevarnost za 
zdravje ali 
varnost ljudi 
ali okolje? 

 

→Ne ×    → Brez opozorila 

4. 
korak 

 

Da√ 

 

Da√ 

↓ 

Da 
√→ 

Ali obstaja 
vzročna 
povezava 
med 
opravljanje
mstoritve in 
možno resno 
škodo? 

 

→Ne ×    → Brez opozorila 

5. 
korak 

 

Da√ 

 

Da√ 

 

Da √

↓ 

Da 
√→ 

Ali obstaja 
dejansko/kon
kretno 
tveganje za 
resno škodo? 

 

→ Ne × 

→ Brez opozorila 

6. 
korak 

 

Da√ 

 

Da√ 

 

Da√ 

 

Da√ 

↓ 

Da √→ 

Ali obstaja 
tveganje za 
škodo v 
drugih 
državah 
članicah? 

 

→ Ne × 

→ Brez 
opozorila 

Ali so vsi koraki 
končani?... Da √→ POŠLJITE OPOZORILO! 
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PREGLEDNICA 2: RAZMERJE MED RESNOSTJO ŠKODE IN VERJETNOSTJO 
NJENEGA NASTANKA 

 

 (manjša verjetnost) ← Verjetnost → (večja verjetnost) 

 

 

4. primer: manj resna možna škoda in 
relativno majhna verjetnost, da se zgodi. 

 

Običajno ne pošljite opozorila! 

 

 

 

3. primer: manj resna možna škoda in 
relativno velika/zelo velika verjetnost, da 
se zgodi. 

 

Pošljite opozorilo v nekaterih 
primerih! 

(b
ol

j r
es

na
 m

ož
na

 šk
od

a)
 ←

R
es

no
st

 m
or

eb
itn

e 
šk

od
e 
→

 (m
an

j r
es

na
 m

ož
na

 šk
od

a)
 

 

 

2. primer: (zelo) resna možna škoda in 
relativno majhna verjetnost, da se zgodi. 

 

Običajno pošljite! opozorilo 

 

 

1. primer: (zelo) resna možna škoda in 
relativno velika/zelo velika verjetnost, da 
se zgodi. 

 

Pošljite opozorilo! 

 

 

Opomba: namen te preglednice je predstaviti morebitno razmerje med resnostjo možne 
škode in verjetnostjo njenega nastanka. Druga merila za pošiljanje obvestil, ki so opisana 
v teh smernicah in morajo biti tudi izpolnjena, preden se opozorilo lahko pošlje, niso 
upoštevana. 
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PREGLEDNICA 3: POSTOPNA OCENA TEGA, KDAJ POSLATI OPOZORILO? 

 

1. korak: Ali je resna možna nevarnost povezana s storitveno dejavnostjo/ravnanjem 
ponudnika storitve?  

 Da, resna morebitna nevarnost je povezana s storitveno dejavnostjo/ravnanjem 

ponudnika storitve. 

 Pojdite na drugi korak! 

 Ne. 

 Ne pošljite opozorila! 

 

2. korak: Ali storitveno dejavnost zajema Direktiva o storitvah? 

 
Če niste prepričani, za več informacij kliknite na povezavo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_sl.pdf 
 

 Da. 

 Pojdite na tretji korak! 

 Ne. 

 Ne pošljite opozorila! 

 

3. korak: Ali obstaja resna nevarnost za zdravje ali varnost ljudi ali okolje?  

 Pri ocenjevanju proučite resnost in obseg možne škode. Če je možna škoda posebej 
resna ali zelo obsežna, je morda treba opozorilo poslati, čeprav je verjetnost za to 
škodo majhna.  

 Da, ravnanje, posebna dejanja ali povezane okoliščine lahko resno škodujejo zdravju 

ali varnosti ljudi ali okolju. 

 Pojdite na četrti korak! 

 Ne, nevarnost resne škode ni dovolj velika. 

 Ne pošljite opozorila! 
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4. korak: Ali obstaja vzročna povezava med okoliščinami, povezanimi s storitvijo, in možno 
resno škodo? 

 Da, vzročna povezava obstaja. Možna škoda bi pravzaprav nastala zaradi ravnanja, 

posebnih dejanj ali okoliščin. 

 Pojdite na peti korak! 

 Ne, neposredne vzročne povezave med ravnanjem, posebnimi dejanji ali okoliščinami 

in možno resno škodo ni bilo mogoče ugotoviti. 

 Ne pošljite opozorila! 

 

5. korak: Ali obstaja dejansko/konkretno tveganje za resno škodo? Pri tej oceni še posebej 
upoštevajte naslednje: 

- Ali tveganje za resno škodo še vedno obstaja ali bi se lahko pojavilo v bližnji 
prihodnosti? (Če ne, opozorila ne pošljite.) 

- Ali je bilo kar koli narejeno za odpravo ali zmanjšanje tveganja? (Če je ta ukrep 
odpravil tveganja/če je preostalo tveganje zanemarljivo, opozorila ne pošljite.) 

- Kakšen je povprečni tip prejemnika storitve? (Če je prejemnik oseba, ki težje prepozna 
tveganje ali sprejme previdnostne ukrepe, je nevarnost za tveganje običajno večja.) 

 
 Da, obstaja dejansko tveganje za resno škodo.  

 Pojdite na šesti korak! 

 Ne, tveganje ne bo trajalo dlje časa/se verjetno ne bo ponovilo v bližnji prihodnosti.  

 Ne pošljite opozorila! 

 

6. korak: Ali obstaja tveganje, da se škoda zgodi v drugih državah članicah? Pri tej oceni še 
posebej upoštevajte naslednje: 

- Ali ponudnik opravlja storitve v drugih državah članicah? 
- Ali ima ponudnik sedež v obmejni regiji? 
- Ali se bo ta vrsta storitve verjetno opravljala čez mejo? 

 
 Da, čezmejni učinek obstaja.  

 Pošljite opozorilo! 

 Ne, čezmejni učinek ne obstaja.  

 Ne pošljite opozorila! 
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2. PREGLED MERIL ZA POŠILJANJE OPOZORILA 

Zahteve za pošiljanje opozorila in s tem povezana merila so določeni v členih 29(3) in 
32(1) Direktive o storitvah. Člen 29(3) zajema primere, v katerih država članica 
ustanovitve izve za ravnanje ali dejanja, ki bi lahko povzročili resno nevarnost, člen 
32(1) pa vsebuje podobno obveznost informiranja za države članice, ki niso država 
ustanovitve. Čeprav so v členih obravnavane različne okoliščine, je njun namen enak in 
temeljita na v bistvu podobnih načelih in merilih. Merila za pošiljanje opozoril so:  

a) ravnanje, posebna dejanja ali okoliščine so povezani s storitveno dejavnostjo; 

b) obstaja nevarnost resne škode za zdravje ali varnost ljudi ali okolje;  

c) obstaja vzročna povezava med okoliščinami, povezanimi s storitvijo, in 
možno resno škodo; 

d) obstaja dejansko tveganje; 

e) tveganje ima čezmejni učinek. 

Za pošiljanje opozorila morajo biti v obravnavanem posebnem primeru izpolnjena vsa 
navedena merila.  

3. PODROBNOSTI O MERILIH 

3.1. Ravnanje, posebna dejanja ali okoliščine, povezani s storitveno 
dejavnostjo 

3.1.1. Zajeti primeri 

Opozorilo se sme poslati samo takrat, ko je bilo ugotovljeno, da bi storitvena dejavnost, 
ki spada na področje uporabe Direktive o storitvah1, lahko povzročila resno škodo. 
Mehanizem opozarjanja na primer ne zajema primerov, v katerih je tveganje za škodo 
nastalo zaradi prevozne dejavnosti, zdravstvenih storitev ali dejavnosti zasebnega 
varovanja, saj so navedene storitve izključene s področja uporabe Direktive o storitvah. 

Dejstvo, da se storitev zakonito opravlja v državi članici, ne pomeni, da država članica ne 
more poslati opozorila zaradi ravnanja ali posebnih dejanj, ki v okviru opravljanja te 
storitve povzročajo resno nevarnost za zdravje ali varnost ljudi ali okolje. 

Tveganje resne škode se mora pojaviti zaradi ravnanja ponudnika storitve ali katere koli 
druge okoliščine, povezane s storitveno dejavnostjo. Zato se opozorilo ne sme poslati za 
ravnanje ali dejanje, ki bi lahko povzročilo nevarnost, vendar ni povezano z 
opravljanjem dejavnosti.  

 

                                                 
1 Člen 2 Direktive o storitvah. Za dodatno razlago o področju uporabe Direktive o storitvah glej razdelek 

2.1 Priročnika o uveljavljanju direktive o storitvah, ki je dostopen na naslovu 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_sl.pdf. 
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Primer 

Če je ponudnik storitve, ki izvaja jezikovne tečaje, aretiran zaradi nevarne vožnje, to ni 
razlog za pošiljanje opozorila drugim državam članicam. Ravnanje, ki pomeni nevarnost, 
ni povezano z opravljanjem dejavnosti. 

Primeri ravnanja, ki lahko povzročijo tveganje, so:2 

• dejanski ukrep ponudnika storitve, na primer nevarno ravnanje ali dajanje 
napačnih informacij (npr. neodgovorno ravnanje z odpadki, ki bi lahko škodilo 
okolju, ali napačni nasveti o prehrani, ki bi lahko škodili zdravju ljudi);  

• neukrepanje ali pomanjkljiv nadzor ponudnika storitve, ki na primer ne 
sprejme potrebnih preventivnih ukrepov ali ne da bistvenih navodil prejemnikom 
storitev (npr. navodil o najdaljšem sončenju v solariju); 

• neprimerna uporaba varne opreme ali uporaba nevarne opreme za 
zagotavljanje storitve (npr. uporaba zvočne opreme, ki je namenjena samo 
uporabi na prostem, v prostorih ali uporaba nevarnih naprav na potujočih sejmih).  

3.1.2. Primeri, v katerih mehanizmov opozarjanja ni mogoče uporabiti – 
povezava med mehanizmom opozarjanja iz Direktive o storitvah in 
obstoječimi mehanizmi opozarjanja za proizvode 

Pri tem mehanizmu opozarjanja mora biti tveganje povezano z ravnanjem, posebnimi 
dejanji ali okoliščinami v okviru storitvene dejavnosti.  

Mehanizem opozarjanja se ne sme uporabiti v primerih, v katerih tveganje izhaja iz 
potrošniških izdelkov. V takih primerih je treba uporabiti sisteme hitrega opozarjanja za 
izdelke3. S tem bodo države članice izvedele podrobnosti o nevarnosti izdelka, tako da 
bodo lahko sprejele ukrepe za njegov umik s trga.  

Vendar pa je v nekaterih primerih ravnanje ponudnika storitev lahko povezano z 
uporabo proizvodov v okviru opravljanja storitve, in če bo obstajalo resno tveganje, 
bo treba uporabiti mehanizme opozarjanja. To bi na primer veljalo, če bi ponudnik 
storitve neprimerno uporabljal varne izdelke pri opravljanju storitve, kar bi povzročilo 
tveganje za zdravje ali varnost oseb ali okolje.  

Primer 

Pri nekaterih kozmetičnih storitvah ponudnik storitev X uporablja večje odmerke 
anestetične kreme, kot so določeni. Neprimerna uporaba teh krem povzroča tveganje za 
zdravje ljudi. Ker je zaradi zlorabe anestetika (ne anestetika kot takega) storitev 
nevarna, je treba uporabiti mehanizem opozarjanja iz Direktive o storitvah. 

V drugem primeru se nevarni izdelek uporablja pri opravljanju storitve. Zato bo morda 
treba poslati dopolnilno opozorilo z mehanizmom opozarjanja iz Direktive o storitvah, 
tudi če je bilo opozorilo že bilo poslano z mehanizmom opozarjanja za izdelke. To bi na 
primer veljalo, če bi ponudnik storitve pri opravljanju storitvene dejavnosti še naprej 
                                                 
2 Pri odločanju o tem, ali poslati opozorilo ali ne, v zvezi z zadevnim ravnanjem ni treba ugotavljati 

krivde ali malomarnosti pri zadevnem ravnanju. 

3 Tj. sistem hitrega opozarjanja za neživilske potrošniškeproizvode (RAPEX), hrano in krmo (RASFF) 
ali sistem vigilance medicinskih pripomočkov.  
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uporabljal nevarne potrošniške izdelke, čeprav so bili umaknjeni s trga ali pa so ji 
proizvajalci ali distributerji odpoklicali. 

Primer 

Opozorilo RAPEX poroča o nevarni igrači, ki se potem umakne s trga v vseh državah 
članicah. Država članica A ve, da ponudnik X, ki pripravlja zabavne nastope za otroke, 
nevarno igračo še naprej uporablja pri nastopih v več državah članicah. Tako ravnanje 
bi lahko resno škodovalo zdravju otrok. Država članica A mora poslati opozorilo z 
mehanizmom opozarjanja iz Direktive o storitvah in opozoriti na nevarnost storitve, ki jo 
opravlja oseba X. 

3.2. Resna škoda za zdravje ali varnost ljudi ali okolje 

Pogoj za pošiljanje opozorila je, da mora biti morebitna nevarnost za zdravje ali varnost 
ljudi ali okolja resna. Dejavnika, ki se zdita tukaj posebno pomembna, sta: (a) morebitna 
resnost škode in (b) morebiten obseg škode.  

3.2.1. Resnost škode 

Ocenjevanje resnosti možne škode mora temeljiti na proučitvi morebitnih posledic 
ravnanja ponudnika storitve ali okoliščin.  

- Resna škoda za zdravje ali varnost ljudi vključuje škodo za njihovo telesno ali 
duševno neokrnjenost, kot so resne poškodbe (npr. zlomi, poškodbe notranjih 
organov, poškodbe vida ali sluha, hude opekline ali ureznine itd.), kronične ali 
druge resne bolezni, duševne motnje itd. 

- Resna škoda za okolje (naravno in urbano) vključuje resno onesnaženje 
različnih oblik (onesnaženje zraka in vode, onesnaženje tal s herbicidi, pesticidi 
ali težkimi kovinami, obremenitev s hrupom ali svetlobno onesnaženje), škodo 
zaradi ognja ter uničenje ekosistemov in biotske raznovrstnosti.  

3.2.2. Obseg škode 

Pri ocenjevanju resnosti možne škode je treba upoštevati število ljudi ali velikost 
območja, ki bi lahko bilo prizadeto. Pri posebno velikem obsegu bo seveda tudi resnost 
škode večja.  

Primer 

Ponudnik storitve s sedežem v državi članici A ne izpolnjuje higienskih standardov, pri 
opravljanju gostinskih storitev pa se je s hrano lažje zastrupilo veliko število ljudi iz 
države članice B. Čeprav je lažjo zastrupitev s hrano načeloma mogoče šteti kot škodo za 
zdravje ljudi, ki ni resna, pa je škodo zaradi velikega števila ljudi, ki bi lahko bili 
prizadeti, še vedno mogoče šteti za resno.  

3.3. Vzročna povezava med okoliščinami, povezanimi s storitvijo, in 
možno resno škodo 

Med ravnanjem ali okoliščinami in možno resno škodo mora obstajati neposredna 
vzročna povezava.  
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Te povezave ni, kadar je tveganje za škodo, ki je bilo razlog za opozorilo, sprožila ali 
povzročila predvsem višja sila ali tretja stranka (vključno s prejemnikom storitve). 

Primer 

Prejemnik storitve X utrpi resno škodo, ker pri uporabi potapljaške opreme ni upošteval 
navodil, kar se je od njega jasno zahtevalo. V takem primeru škoda ne izhaja iz ravnanja 
ponudnika storitve, temveč izhaja iz ravnanja prejemnika storitve.  

3.4. Dejansko/konkretno tveganje 

Opozoriti je treba, da čeprav država članica ve za nevarno ravnanje ali posebna dejanja 
ponudnika storitev v državi članici, pa to še nujno ne pomeni, da mora ta država članica 
poslati obvestilo. Pomembno je, da se oceni dejanski obstoj tveganja. Dejansko 
tveganje bo obstajalo, ko bodo nevarne okoliščine, povezane s storitveno dejavnostjo: 

• še obstajale ob času pošiljanja opozorila ali  
• bo obstajala (dovolj) velika verjetnost, da se bodo pojavile v (bližnji) 

prihodnosti. 

Ali obstaja dovolj velika verjetnost, da se bo nevarna okoliščina pojavila v prihodnosti, 
je treba ugotoviti ob upoštevanju vseh dejstev/okoliščin, zlasti ob upoštevanju, ali so se 
take nevarne okoliščine ali morebitna škoda pojavile v preteklosti in ali obstajajo 
kazalniki, da se pri ravnanju ponudnika ali pri okoliščinah lahko pojavijo spremembe.  

Popolnoma naključnih nesreč ni mogoče niti predvideti niti preprečiti. Če ni dokazov, da 
bi se nesreča, ki se je zgodila med opravljanjem storitve, lahko ponovila, ni treba poslati 
opozorila, ne glede na resnost posledične škode.  

Primer 

Ponudnik storitev X ponuja inovativno nego kože, ki pomeni očitno nevarnost za zdravje 
ljudi. Obstajajo razlogi za prepričanje, da se ravnanje ponudnika storitev X ne bo 
spremenilo, razen če bo v to prisiljen. Tveganje za škodo bo obstajalo, dokler ponudnik 
storitev X opravlja storitve. Vsaka država članica, ki izve za škodo, mora opozoriti 
državo članico ustanovitve in vse države članice, za katere je mogoče pričakovati, da bi 
ponudnik storitve X v njih lahko opravljal storitve. 

Nekatere storitve vključujejo neločljivo povezano tveganje, na primer nekateri „zelo 
tvegani“ športi (npr. jadralno padalstvo, padalstvo, skakanje z elastično vrvjo itd.) ali 
prireditve, kot so mestne avtomobilske dirke.  

Ko se storitev, ki je nevarna sama po sebi, zakonito opravlja v neki državi članici, je 
jasno, da se opozorilo drugim državam članicam ne pošlje. Če pa bi kakršnokoli ravnanje 
ali posebno dejanje ponudnika storitve znatno povečalo vključeno tveganje takšne 
storitve, pa bi bilo drugim državam članicam treba poslati opozorilo o nevarnosti, ki jo 
pomenijo ravnanje ali posebna dejanja zadevnega ponudnika storitve (če so izpolnjena 
vsa merila za pošiljanje opozorila).  

Primer 

Če država članica A dovoljuje skakanje z elastično vrvjo, ne more poslati opozorila, če 
ugotovi, da ponudnik storitev X na njenem ozemlju zakonito opravlja take storitve. Če pa 
obstajajo dokazi, da ponudnik storitev X povečuje tveganje, ki je povezano s skakanjem z 
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elastično vrvjo, tako da ponuja storitve, ki niso skladne z varnostnimi zahtevami, pa 
mora država članica A poslati opozorilo državi članici ustanovitve ponudnika X. 

Če je možna škoda posebno resna, lahko seveda že majhna verjetnost nastanka škode 
upraviči pošiljanje opozorila.  

Tukaj se zdita posebno pomembna dva dejavnika: a) učinek vseh ukrepov, ki jih 
ponudnik storitve ali država članica sprejme zaradi odprave ali zmanjšanja tveganja, in b) 
povprečni tip prejemnika storitve in njegova sposobnost, da tveganje pričakuje in se mu 
izogne. 

3.4.1. Učinek morebitnih ukrepov, ki jih ponudnik storitve ali država 
članica sprejme zaradi odprave ali zmanjšanja tveganja 

Pod določenimi pogoji lahko ukrepi, ki jih je prostovoljno sprejel ponudnik storitve, 
odpravijo tveganje. Podobno lahko tudi ukrepi, ki jih sprejme država članica ustanovitve 
ali druga država članica v skladu z zakonodajo ES in zlasti Direktivo o storitvah, znatno 
zmanjšajo tveganje ali ga v celoti odpravijo. Če tveganja ni, se opozorilo ne sme poslati.  

Država članica ustanovitve bo običajno lahko sprejela ukrepe za odpravo tveganja, iz 
česar sledi, da bodo več opozoril poslale države članice, ki niso država ustanovitve. 

3.4.2. Tip prejemnika in njegova sposobnost, da tveganje pričakuje in se 
mu izogne 

Pri ocenjevanju verjetnosti nevarnosti je pomembno tudi upoštevati, koliko se povprečni 
prejemnik storitve zaveda tveganja in možnost, da sprejme previdnostne ukrepe 
proti njemu, tako da se lahko oceni stopnjo tveganja.  

Poznavanje tveganja je lahko odvisno od tipa uporabnika storitve. Ko storitev podjetje 
ponuja podjetju, se prejemniki lahko bolj zavedajo nevarnosti in lažje sprejmejo 
previdnostne ukrepe, kot če podjetje storitev ponuja posameznemu potrošniku. Če je 
storitev namenjena starejšim, otrokom ali telesno ali duševno prizadetim, je lahko 
tveganje za škodo zaradi ravnanja ali posebnega dejanja prav tako večje.  

Primer 

Država članica izve za storitveno dejavnost, ki vključuje otroke in bi lahko resno 
škodovala njihovi varnosti. Ker se otroci običajno manj zavedajo tveganja in tako ne 
morejo sprejeti previdnostnih ukrepov, se zdi verjetnost nastanka škode večja, kot če bi 
bila tvegana dejavnost namenjena odraslim. 

Za druge skupine ljudi je verjetnost škode lahko večja, kadar ponudnik storitev ne 
zagotavlja primerne zaščite, opozoril ali navodil ter kadar nevarnost ni očitna. 

Primer 

Ponudnik storitev A zagotavlja prehransko svetovanje, ki lahko znatno škoduje osebam, 
ki trpijo zaradi določenih prehranskih neravnotežij. Prejemniki se te nevarnosti očitno ne 
zavedajo. Ker je prehransko svetovanje nova dejavnost, je v javnosti na splošno zelo 
malo informacij o tveganjih. Pri ocenjevanju verjetnosti, da se bo v prihodnosti škoda 
pojavila, morajo države članice upoštevati, da odrasli ne bodo mogli sprejeti dovolj 
previdnostnih ukrepov proti tem nevarnostim. 
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3.5. Tveganje mora imeti čezmejni učinek  

Preden država članica pošlje opozorilo, mora ugotoviti, ali obstaja zadostna verjetnost, 
da se bo škoda pojavila v drugih državah članicah, kar pomeni, da mora proučiti vse 
dejavnike, ki bi lahko nakazovali, da bo ponudnik storitev verjetno dejaven v drugih 
državah članicah.  

Tveganje, da se bo škoda pojavila v drugi državi članici, je seveda mogoče lažje 
predvideti, če ima ponudnik storitve sedež v državi članici, ki ni država, v kateri se je 
pojavilo tveganje. Kot kazalnike za to je mogoče uporabiti tudi vrsto storitve ali sedež 
ponudnika storitve, ki lahko kaže (če je geografsko blizu druge države članice) na 
dejavnost v drugih državah članicah. Pri spletnih storitvah se lahko lažje sklepa o obstoju 
čezmejnega učinka.  

Kadar škodo povzroči uporaba pokvarjene opreme, ki se lahko uporablja v drugih 
državah članicah, je lažje ugotoviti čezmejni vpliv tveganja. 

4. KDO POŠLJE OPOZORILO? 

Direktiva o storitvah razlikuje med opozorili, ki jih pošlje država članica ustanovitve 
(člen 29(3)), in opozorili, ki jih pošljejo druge države članice (člen 32(1)). Ta dva 
primera sta ločeno obravnavana v nadaljevanju. 

4.1. Opozorila, ki jih pošlje država članica ustanovitve 

Državi članici ustanovitve v številnih primerih ne bo treba izdati opozorila, saj bo 
običajno nemudoma sprejela ukrepe za preprečitev vsakega tveganja, takoj ko bo 
izvedela za resno nevarnost za zdravje ali varnost ljudi ali okolje. S temi ukrepi je treba 
običajno zagotoviti, da tveganja ne bo več (npr. ponudnik storitve izgubi dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti, pokvarjena oprema je popravljena itd.). Če (trajnega) tveganjs za 
resno škodo za zdravje in varnost oseb ali okolje v drugih državah članicah ni več, se 
opozorilo ne pošlje. 

Čeprav so bili sprejeti ukrepi,pa mora država članica ustanovitve v nekaterih primerih 
poslati opozorilo, na primer: 

• Kadar država članica ustanovitve ni prepričana, ali je mogoče ukrepe, ki so bili 
sprejeti proti ponudniku storitev, učinkovito izvajati, ali pa ni prepričana, ali ti 
ukrepi zadostujejo za preprečitev pojavljanja tveganja.  

Primer 

Država članica A prejme pritožbe o ponudniku storitve, ki povzroča zelo resno tveganje 
za zdravje prejemnikov storitve. Takojšnjih in učinkovitih ukrepov za odpravo ali 
preprečitev tveganja ni mogoče sprejeti v kraju ustanovitve, ker je ponudnik storitve 
trenutno zunaj njenega ozemlja in opravlja storitve v drugih državah članicah.  

• Kadar država članica ustanovitve ve, da ponudnik storitve uporablja isto opremo 
za opravljanje storitev v drugih državah članicah. 

Primer 
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Država članica A ve, da ponudnik storitev X prireja kolesarske izlete v državi članici A in 
državi članici B. X v državi članici A uporablja kolesa, ki niso ustrezno vzdrževana, 
zaradi česar je ogrožena varnost ljudi. Država članica A ima dobre razloge za 
prepričanje, da se ista kolesa uporabljajo tudi v državi članici B.  

• Včasih se resna škoda za zdravje in varnost oseb morda ne bo pojavila takoj po 
ravnanju ali posebnih dejanjih, ki jo povzročijo, ampak se bo pokazala šele 
pozneje. Kadar so se ravnanje ali posebna dejanja, ki povzročajo tveganje, že 
zgodila v drugih državah članicah, država članica ustanovitve ne more narediti 
nič za odpravo tveganja. V takih primerih je treba poslati opozorilo, tako da lahko 
druge države članice sprejmejo svoje ukrepe. 

Primer 

Ponudnik storitve X s sedežem v državi članici A izdeluje strope. Nekateri od njegovih 
stropov so se zrušili in ljudem povzročili resno tveganje za škodo v stanovanjih. Pri 
inšpekcijskih pregledih je bilo ugotovljeno, da so se porušili zaradi malomarnosti. 
Država članica A ve, da je ponudnik X delal v drugih državah članicah, in zato pošlje 
opozorilo vsem državam članicam, da pomaga preprečiti nadaljnjo škodo.  

Dejstvo, da država članica ustanovitve ni sprejela ukrepov, ne pomeni, da ta država 
opozorila ne more poslati. Če pa ukrepi niso bili sprejeti zaradi pomanjkanja dokazov o 
obstoju tveganja ali resnosti morebitne škode, ta država članica drugim državam 
članicam opozorila ne sme poslati.  

Primer 

Država članica A proti ponudniku storitev X prejme več pritožb, ki ga obtožujejo 
povzročanja resnega tveganja za zdravje ljudi. Pritožbe se izkažejo za neutemeljene. 
Posledično se proti osebi X ukrepi ne sprejmejo. Država članica A v takem primeru ne 
sme poslati opozorila nobeni drugi državi članici.  

4.2. Opozorila, ki jih pošljejo države članice, ki niso država ustanovitve 

Kadar država članica, ki ni država ustanovitve, izve za resna posebna dejanja ali 
okoliščine, ki bi lahko resno škodili zdravju ali varnosti ljudi ali okolju na njenem 
ozemlju ali ozemlju drugih držav članic, mora o tem čim prej obvestiti državo članico 
ustanovitve, druge države članice, ki jih to zadeva, in Komisijo.  

V večini primerov bo tovrstno opozorilo verjetno poslala država članica, v kateri se 
storitev opravlja. 

V nasprotju z ukrepi države članice ustanovitve bodo ukrepi, ki jih sprejme država, v 
kateri se storitev opravlja, pogosto preprečili samo tveganja na njenem ozemlju. Zato 
lahko tveganje za druge države članice obstaja še naprej. V takih primerih bi bilo še 
vedno treba poslati opozorilo državi članici ustanovitve, drugi državi članici ali državam 
članicam, ki jih to zadeva, ter Komisiji.  

Primer 

Ponudnik storitve X s sedežem v državi članici A opravlja storitev čiščenja objektov in 
opreme v državi članici B. Država članica B na podlagi pritožb izvede inšpekcijski 
pregled in ugotovi, da X odpadkov, ki so nastali med njegovim delom, ni varno odvrgel 
in je povzročil tveganje za resno škodo okolju. Organi države članice B imajo indice, da 
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X nadaljuje to prakso. X dejavnost opravlja tudi v državah članicah C in D. Država 
članica B preventivno pošlje opozorilo državi članici ustanovitve A, državi članici C in 
državi članici D. 

Država članica ustanovitve mora po prejemu takega opozorila proučiti primer in sprejeti 
ukrepe, da se na splošno prepreči tveganje.  

4.3. Opozorila, ki jih pošlje država članica ustanovitve in ki so povezana s 
predhodnim opozorilom druge države članice 

Kadar se tveganje kljub ukrepom države članice ustanovitve ne odpravi, mora država 
članica ustanovitve na podlagi člena 29(3) Direktive o storitvah o tem obvestiti vse druge 
države članice, ki jih to zadeva, tj. opozorilo pošlje vsem tistim državam članicam, ki 
opozorila še niso prejele, drugim državam članicam pa pošlje posodobljene informacije4.  

5. KDO MORA PREJETI OPOZORILO? 

Direktiva o storitvah razlikuje med opozorili, ki jih pošlje država članica ustanovitve 
(člen 29(3)), in opozorili, ki jih pošljejo druge države članice (člen 32(1)). Kadar morajo 
države članice določiti, katere države članice zadeva opozorilo, lahko pristojni organi 
upoštevajo naslednje dejavnike:  

- evidence o opravljanju storitev v drugih državah članicah v preteklosti – ta 
dejavnik bo še pomembnejši, če storitve v drugi državi članici opravlja ista oseba, 
katere ravnanje povzroča nevarnost, ali če se pri opravljanju storitve v drugi 
državi članici uporablja ista oprema, ki povzroča tveganje;  

- vrsto storitve; 
- sedež ponudnika storitve. 

6. ZAKLJUČEK OPOZARJANJA 

6.1. Kdaj je treba opozorilo zaključiti? 

Za zaščito ponudnikov storitev, ki so predmet opozoril, se smejo opozorila poslati samo, 
kadar so upravičena, tj. ko so izpolnjena vsa merila iz razdelka III teh smernic. Enako 
pomembno je zagotoviti, da se opozorila zaključijo takoj, ko vzrok, ki je podlaga za 
opozorilo, preneha obstajati.  

Običajno se opozorilo zaključi zaradi prenehanja tveganja za resno škodo za zdravje ali 
varnost oseb ali okolje. Ponudnik storitve je lahko na primer prostovoljno sprejel ukrepe 
za odpravo tveganja (npr. tako, da je zamenjal pokvarjeno opremo ali prejemnikom dal 
primerna navodila ter s tem odpravil tveganje, zaradi katerega je bilo opozorilo poslano). 
Morda tveganja ni več tudi zaradi ukrepov, ki so jih države članice sprejele v skladu z 
zakonodajo Skupnosti (npr. država članica ustanovitve je morda ponudniku začasno 
preklicala dovoljenje za opravljanje dejavnosti).  

                                                 

4  Da bi se izognili zmedi in ohranili doslednost, morajo biti te nove informacije jasno povezane z 
obstoječim opozorilom v sistemu. 
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Podatek, da tveganje ne obstaja več, lahko država članica ustanovitve pridobi sama, 
lahko pa je tudi rezultat informacij, ki jih z mehanizmom opozarjanja posredujejo druge 
države članice (glej razdelek IX spodaj). Ko je znano, da tveganja ni več, mora država 
članica, ki je opozorilo poslala, takoj poslati predlog za njegov zaključek.  

6.2. Ugovor proti zaključku opozarjanja 

Da bi preprečili zlorabo funkcije zaključka opozarjanja in se izognili primerom, v katerih 
se opozorilo zaključi, čeprav ena ali več držav članice ve, da tveganje še obstaja, mora 
biti predlog za končanje ustrezno utemeljen, druge države članice pa morajo imeti 
možnost ugovarjati zaključku, če imajo dokaze, da tveganje še obstaja. Države članice, ki 
so vključene v opozorilo, morajo imeti možnost ugovora proti zaključku samo, če imajo 
posebne indice, da tveganje še obstaja. Države članice morajo zato navesti razloge in 
utemeljiti svoje morebitne ugovore.  

7. UMIK/PREKLIC OPOZORIL 

Merila za pošiljanje opozoril, ki so opisana v teh smernicah, so oblikovana tako, da 
preprečujejo pošiljanje neupravičenih ali neutemeljenih opozoril. Država članica lahko 
kljub tem varovalom pošlje opozorilo, temelječe na informacijah ali dokazih, ki niso bili 
pravilni ali točni, vendar je bila napaka odkrita šele pozneje.  

Primer 

Pristojni organi države članice A imajo indice, da je ponudnik storitev X, ki ima sedež v 
državi članici B in opravlja gradbene storitve v državi članici A, nezakonito odvrgel 
odpadke na njenem ozemlju in s tem povzročil okoljsko škodo. Država članica A pošlje 
opozorilo državi članici B, da bi preprečila nadaljnjo škodo. Nadaljnja preiskava, ki jo 
opravi država članica A, pokaže, da odpadkov ni odvrgel ponudnik storitev X, ampak jih 
je odvrgel ponudnik storitev Y, ki je delal na istem gradbišču kot ponudnik X. Ponudnik 
storitev Y ima sedež v državi članici A in ne opravlja čezmejnih storitev. Država članica 
A zato umakne opozorilo. 

Ko je napaka znana, mora država članica, ki je opozorilo poslala, takoj poslati zahtevo za 
njegov umik/preklic. Zahteva bo samodejno sporočena vsem prejemnikom prvotnega 
opozorila. Podati je treba razlago, zakaj opozorilo ni bilo utemeljeno (in ga je treba zato 
umakniti).  

Pomembno je opozoriti, da se sme opozorilo umakniti samo, kadar država članica, ki ga 
je poslala, ugotovi, da merila za pošiljanje opozorila že na začetku niso bila veljavna. Če 
je tveganje ob pošiljanju opozorila obstajalo, vendar je nato prenehalo, je treba opozorilo 
zaključiti (in ne umakniti), kot je opisano zgoraj. 

8. POPRAVEK INFORMACIJ  

Ne glede na to, kako natančno so bila opozorila pred pošiljanjem preverjena in 
utemeljena, jih je treba včasih pozneje še vedno popraviti. To se lahko na primer zgodi, 
kadar se prvotne informacije, ki jih je vsebovalo opozorilo, izkažejo za deloma napačne. 
Država članica je na primer med pošiljanjem opozorila lahko vnesla napačno ime ali 
naslov ponudnika storitve (ali pa morda sploh ni navedla teh podatkov, ker jih ni imela). 
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V teh primerih je pomembno, da se prvotno opozorilo popravi takoj, ko so napačne 
informacije odkrite.  

9. POŠILJANJE DODATNIH INFORMACIJ 

Zaradi zmanjšanja tveganja in zagotovitve dobrega sodelovanja med državami članicami 
je pomembno, da so informacije v opozorilu čim bolj popolne in da imajo države članice, 
vključene v opozorilo, na razpolago vse ustrezne informacije. Zlasti je pomembno 
priskrbeti dodatne informacije, če to lahko pomaga pospešiti zaključek opozorila ali če se 
bodo tako države članice bolj zavedale obstoja resnega tveganja. Država članica, ki je 
poslala opozorilo, in vse druge vključene države članice bodo tako imele možnost, da 
drugim državam članicam o opozorilih zagotovijo povratne ali dodatne informacije, ki 
bodo jasno povezane s prvotnim opozorilnim sporočilom. Takšni primeri so, kadar: 

- države članice, ki so prejele opozorilo, želijo potrditi, da se zadevna storitev 
dejansko opravlja na njihovem ozemlju, in da na podlagi svojih opažanj/podatkov 
bodisi potrdijo bodisi zavrnejo informacije, ki jih vsebuje prvotno opozorilo; 

- države članice, ki so poslale ali prejele opozorilo, želijo zagotoviti informacije o 
ukrepih za zmanjšanje ali odpravo tveganja, ki so jih v skladu z zakonodajo 
Skupnosti sprejele proti ponudniku storitve; 

- države članice, ki so prejele opozorilo, želijo zahtevati dodatne informacije od 
države članice, ki je poslala opozorilo, na primer, če so se informacije iz 
opozorila zdele nejasne ali nepopolne;  

- države članice, ki so prejele opozorilo, želijo povedati drugim državam članicam, 
da se lahko z njihovega stališča opozorilo zaključi, ker po njihovem mnenju ni 
več tveganja (na njihovem ozemlju). 

Izogibati se je treba pošiljanju ponavljajočih se ali neustreznih/nepomembnih informacij 
o opozorilih. 
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2. DEL: PRIROČNIK ZA UPORABO MEHANIZMA OPOZARJANJA V SISTEMU 
IMI 
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10. UVOD 

Ta priročnik obravnava tehnični vidik uporabe mehanizma za opozarjanje v 
Informacijskem sistemu za notranji trg (IMI). Določa različne vloge, ki jih imajo lahko 
organi in posamezni uporabniki v zvezi z mehanizmom za opozarjanje, in opisuje, kako v 
posamezni fazi postopka opozarjanja uporabljati funkcije, ki so na voljo v sistemu IMI. 
Pojasnjuje tudi, kako vzpostaviti sistem za učinkovito obravnavo opozoril v posamezni 
državi.  

Priročnik je osredotočen na funkcije IMI, ki so neposredno povezane z opozorili. 
Splošne informacije o uporabi sistema IMI, npr. kako se registrirati in prijaviti in o 
standardni izmenjavi informacij v sistemu IMI, so v gradivu na spletni strani 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_en.html), zlasti: 

• Navodila za uporabnike IMI; in 

• Interaktivni programski moduli  

Napotki o merilih in pogojih za pošiljanje opozoril so v prvem delu tega dokumenta 
„Smernice o uporabi mehanizma opozarjanja“.  

11. OPOZARJANJE V SISTEMU IMI 

11.1. Modularna struktura IMI 

IMI je enoten informacijski sistem, sestavljen iz posameznih modulov za vsako 
zakonodajno področje, za katero se uporablja. Modul podpira enega ali več delovnih 
postopkov. Modul IMI za Direktivo o storitvah vsebuje delovni postopek za standardno 
izmenjavo informacij in povsem ločen delovni postopek za opozarjanje. Do 
posameznega delovnega postopka imajo dostop samo organi, ki se zanj posebej 
registrirajo. To pomeni, da mora imeti organ, katerega naloga je opozarjanje v sistemu 
IMI, dostop do (1) sistema IMI, (2) modula za področje storitev in (3) delovnega 
postopka opozarjanja. 

11.2. Življenjski cikel opozorila 

Osnovni življenjski cikel opozorila je sestavljen iz petih korakov, ki jih določajo dejanja 
udeležencev.  

(1) Kateri koli organ, ki je registriran za delovni postopek opozarjanja v kateri koli 
državi članici Evropskega gospodarskega prostora (EGS) lahko sproži opozorilo, 
ko izve za nevarno storitveno dejavnost, ki je v njegovi pristojnosti. Opozorilo 
pošlje koordinatorju za opozarjanje v svoji državi članici. Koordinator za 
opozarjanje preveri opozorilo in ga razpošlje drugim državam članicam. 

(2) V vsaki državi članici prejemnici koordinator za opozarjanje, ki je pristojen za 
„vhodni poštni predal za opozorila“, potrdi prejem opozorila. Razdeli ga 
ustreznim koordinatorjem za opozarjanje in organom za opozarjanje v svoji 
državi. Koordinator za opozarjanje lahko doda nove prejemnike.  
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(3) Država članica ustanovitve ponudnika zadevne storitve je odgovorna za 
zaključek opozarjanja, ko je tveganje odpravljeno. Kadar država članica 
ustanovitve ni znana, je za zaključevanje odgovorna država članica pošiljateljica 
opozorila.  

Kateri koli organ, ki prejme opozorilo v državi članici ustanovitve, lahko 
predlaga zaključek opozarjanja. Vsi organi, udeleženi pri opozorilu v navedeni 
državi, lahko dajo pripombe na predlagani zaključek. Ko dosežejo dogovor, 
izbrani koordinator za opozarjanje („koordinator predlagatelja zaključka“) 
razpošlje predlog za zaključek vsem zadevnim državam članicam. 

(4) Vse države članice, ki prejmejo opozorilo, imajo možnost ugovarjati zaključku 
opozarjanja, če po njihovih informacijah tveganje še obstaja. Organi za 
opozarjanje ugovore pošljejo koordinatorju za opozarjanje, ta pa jih razpošlje 
vsem udeleženim državam članicam.  

 

(5) Ko je ugotovljeno, da je tveganje odpravljeno, koordinator predlagatelja 
zaključka v državi članici ustanovitve zaključi opozarjanje. 

V celotnem življenjskem ciklu opozorila in do zaključka opozarjanja lahko vse udeležene 
države članice opozorilu kadar koli dodajo informacije.  

12. UDELEŽENCI V POSTOPKU OPOZARJANJA IN NJIHOVE VLOGE 

12.1. Vloge organov za opozarjanje 

Ko organ dobi dostop do postopka opozarjanja v sistemu IMI, dobi bodisi vlogo 
pristojnega organa za opozarjanje bodisi koordinatorja za opozarjanje. Eden od 
koordinatorjev za opozarjanje dobi pristojnost za vhodni poštni predal za opozorila v 
svoji državi članici.5 Te vloge so popolnome neodvisne od vloge, ki jo lahko ima organ v 
sistemu IMI v drugih postopkih. Nacionalni koordinator IMI (NIMIC) na primer je lahko 
le organ za opozarjanje, pristojni organ, ki v postopku izmenjave informacij potrebuje 
odobritev svojega koordinatorja, pa je lahko koordinator za opozarjanje. 

                                                 
5  Zaradi boljše koordinacije in varstva podatkov Komisija priporoča, da se v vsaki državi članici določi 

samo en vhodni poštni predal za opozorila. Tehnično pa je mogoče registrirati več poštnih predalov, v 
zvezni državi na primer za vsako regijo enega. 

Opozarjamo, da izraza „pošiljanje“in „razdeljevanje“ v okviru mehanizma opozarjanja 
v sistemu IMI vedno pomenita dejanje v isti državi članici. „Razpošiljanje“ pomeni, da 
je opozorilo poslano iz ene države članice v drugo državo članico. 

Opozarjamo, da „pripombe“ dajo organi v državi članici predlagateljici zaključka, 
preden se predlog za zaključek razpošlje. Ko je predlog razposlan, organi v drugih 
državah članicah lahko dajo „ugovar“ nanj. 
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12.1.1. Pristojni organ za opozarjanje 

Organi za opozarjanje so običajno organi, ki so pristojni za področje zdravja in varnosti 
ljudi ali za področje okolja. Pripravijo opozorilo in ga pošljejo koordinatorju za 
opozarjanje, s katerim so povezani. Sprejmejo opozorila, ki jih prejmejo iz vhodnega 
poštnega predala za opozorila ali od koordinatorja za opozarjanje, in se nanje odzovejo. 
Predlagajo lahko zaključek in dajo pripombe nanj. Svojemu koordinatorju za 
opozarjanje lahko pošljejo ugovor na zaključek, ki ga predlaga druga država. 

12.1.2. Koordinator za opozarjanje 

Koordinatorji za opozarjanje morajo zagotoviti, da se opozorila razpošljejo le, kadar je to 
nujno, in da se ustrezno obravnavajo. Na splošno so pristojni za področje zdravja in 
varnosti ljudi ali za področje okolja. Imeti morajo tudi dober pregled nad upravnimi 
strukturami v svoji državi članici, ki jih opozorila zadevajo. Koordinatorji za opozarjanje 
razpošljejo opozorila drugim državam članicam in dodajo še druge pristojne organe in 
koordinatorje za opozarjanje med prejemnike vhodnih opozoril. Razpošiljajo 
dodatne informacije, razpošiljajo predloge za zaključek opozarjanja, razpošljejo 
ugovore na zaključek, ki ga predlaga druga država članica. Koordinatorji za opozarjanje 
lahko poleg tega opravljajo vse naloge pristojnega organa. To pomeni, da lahko na 
primer pripravijo opozorilo in ga potem sami razpošljejo. 

12.1.3. Koordinator za opozarjanje, označen kot vhodni poštni predal za 
opozorila 

Koordinator za opozarjanje, ki je pristojen za vhodni poštni predal za opozorila, je 
osrednja vstopna točka za opozorila v svoji državi članici. Potrdi prejem vhodnega 
opozorila in je odgovoren za prvo razdelitev opozorila koordinatorjem za opozarjanje in 
pristojnim organom v svoji državi članici. Poskrbeti mora, da je opozorilo poslano samo 
tistim udeležencem (koordinatorjem in/ali organom), ki so pristojni za opozarjanje, zato 
mora dobro poznati upravne strukture v svoji državi članici.  

Vhodni poštni predal samodejno prejme tudi opozorila, ki jih razpošljejo pristojni 
organi njegove države članice. Tako ima koordinator pregled nad vsemi vhodnimi in 
odhodnimi opozorili.  

Koordinator, pristojen za vhodni poštni predal, ima poleg tega vse možnosti ukrepanja, ki 
jih imajo koordinatorji za opozarjanje in pristojni organi za opozarjanje. To pomeni, da 
lahko na primer tudi pripravi in razpošlje opozorila. 

12.1.4. Nastavitev za „končno odobritev“ za koordinatorje za opozarjanje 

Sistem IMI državam članicam omogoča določeno prožnost pri določanju odnosa med 
pristojnimi organi in koordinatorji za opozarjanje. Koordinatorji (vključno tisti, ki so 
pristojni za vhodni poštni predal za opozorila) tako lahko urejajo ali izbrišejo vsebino 
opozoril ali informacij, ki jim jih pošljejo organi. Če koordinator za opozarjanje dobi 
tako možnost, je treba v njegovih nastavitvah za postopek opozarjanja odkljukati 
okence, ki označuje, da je pristojen za „končno odobritev“ opozoril, ki jih razpošilja v 
imenu svoje države članice. 
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Kadar koordinator te končne odobritve nima, organ pošiljatelj opozorila ureja oziroma 
izbriše vsebino opozorila ali dodatnih informacij, ki jih je poslal koordinatorju. 

12.2. Vloge uporabnikov v postopku opozarjanja 

Ko pristojni organ dobi dostop do postopka opozarjanja v modulu za storitve v sistemu 
IMI, uporabnik v tem organu, ki ima vlogo lokalnega skrbnika (odgovornega za 
registracijo uporabnikov in vzdrževanje podatkov o organu), samodejno dobi vse 
uporabniške pravice v postopku opozarjanja.6 Svojim sodelavcem nato dodeli različne 
vloge glede na velikost organa in njihove pristojnosti v postopku opozarjanja. 

12.2.1. Pregledovalec opozoril 

„Pregledovalci opozoril“ lahko vidijo celotno vsebino vseh opozoril, do katerih ima 
njihov organ dostop (tudi osebne podatke v opozorilu). Vsebino opozorila lahko shranijo 
ali natisnejo, ne morejo pa ukrepati, na primer poslati ali posodobiti opozorila oziroma 
predlagati zaključek opozarjanja.  

12.2.2. Odpravnik opozoril 

Naloga „odpravnikov opozoril“ je obravnavati opozorila v imenu svojega organa. 
Pripravijo opozorila in jih pošljejo koordinatorju za opozarjanje, da jih razpošlje. 
Sprejemajo opozorila in se nanje odzovejo. Lahko pošljejo ali zahtevajo dodatne 
informacije v zvezi z opozorilom. Predlagajo lahko zaključek opozarjanja, dajo 
pripombe na predlog za zaključek, ki ga pošljejo organi njihove države članice, in 
ugovore na zaključek, ki ga predlaga druga država članica. Vendar pa odpravniki 
opozoril pri koordinatorju za opozarjanje ne morejo razpošiljati ali razdeljevati 
opozoril. 

12.2.3. Razdeljevalec opozoril (samo pri koordinatorjih za opozarjanje) 

Vloga „razdeljevalec opozoril“ je na voljo samo uporabnikom pri koordinatorju za 
opozarjanje. Razdeljevalci opozoril so odgovorni za razdelitev opozoril v svoji državi in 
za razpošiljanje opozoril in informacij v zvezi z opozorili drugim državam. 
Razdeljevalci opozoril pri vhodnem poštnem predalu za opozorila potrdijo prejem 
opozoril in so odgovorni za prvo razdelitev opozorila koordinatorjem za opozarjanje in 
pristojnim organom v svoji državi. Razdeljevalci opozoril pri drugih koordinatorjih za 
opozarjanje odločijo, kateri dodatni organi v njihovi regiji ali pristojnosti bodo še 
prejeli opozorilo. 

Razdeljevalci opozoril pri vseh koordinatorjih za opozarjanje lahko razpošljejo nova 
opozorila drugim državam članicam in dodatne informacije v zvezi z danimi opozorili. 
Razpošiljajo tudi umik opozorila, predloge za zaključek in ugovore na predlagani 
zaključek opozarjanja. 

                                                 
6  Kadar je več uporabnikov s pravicami lokalnega skrbnika, vsi dobijo vse uporabniške pravice v 

postopku opozarjanja. 
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Če je koordinator za opozarjanje pristojen za „končno odobritev“ opozorila, njegovi 
razdeljevalci opozoril pred razpošiljanjem tudi uredijo vsebino opozoril in informacij v 
zvezi z opozorili. Pri tej nastavitvi razdeljevalci lahko tudi izbrišejo opozorilo in 
informacije v zvezi z opozorilom.  

12.2.4. Osnovni uporabnik 

Vsi uporabniki IMI v organu z dostopom do postopka opozarjanja, ki niso lokalni 
skrbniki in jim ni dodeljena katera zgoraj opisanih vlog, samodejno dobijo osnovno 
pravico dostopa do opozoril. To pomeni, da imajo splošni pregled nad vsemi opozorili 
(vhodnimi in odhodnimi) svojega organa, ne morejo pa videti njihove vsebine. Prav tako 
ne morejo poslati opozoril oziroma ukrepati glede tekočih opozoril.  

Pravico osnovnega uporabnika imajo samodejno tudi vsi v pristojnem organu, ki že 
uporabljajo postopek izmenjave informacij v modulu storitev sistema IMI. Odpravnik 
zahtevkov na primer tako samodejno dobi pravico osnovnega uporabnika v postopku 
opozarjanja. Če mora imeti v zvezi z opozorili bolj dejavno vlogo, se mu ta vloga dodeli 
poleg vloge odpravnika zahtevkov. 

12.2.5. Kombinacija vlog 

Sistem IMI omogoča uporabnikom kombinacijo različnih vlog. Uporabnik pri 
koordinatorju za opozarjanje, ki ima pravice razdeljevalca opozoril, ima tako lahko tudi 
pravice odpravnika opozoril. To mu omogoča, da pripravi, pošlje in razpošlje 
opozorilo.  

Treba pa je upoštevati, da sta pošiljanje in razpošiljanje opozoril dve ločeni nalogi, ki ju 
je treba izvesti vsako zase, tudi če to naredi ista oseba. 

Razlike med odpravniki opozoril in razdeljevalci opozoril – kdo kaj dela 

  

Odpravnik 
opozoril  

(pri pristojnem 
organu ali pri 
koordinatorju za 
opozarjanje) 

Razdeljevalec 
opozoril  

(samo pri 
koordinatorju za 
opozarjanje) 

Pošlje 
koordinatorj
u 

√  
Sprožitev opozorila 

Razpošlje  √ 

Pošlje 
koordinatorj
u 

√ √ Pošiljanje/zahtevanje dodatnih 
informacij 

Razpošlje  √ 
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Pošlje 
koordinatorj
u 

√  Umik opozorila 

(samo organ pošiljatelj in 
koordinator pošiljatelja)  

Razpošlje  √ 

Pošlje 
koordinatorj
u 

√  

Da pripombe √ √ 

Predlog za zaključek opozarjanja 

(samo v državi članici ustanovitve) 

Razpošlje  √ 

Pošlje 
koordinatorj
u 

√ √ 
Ugovor na predlagani zaključek 

Razpošlje  √ 

Zaključek opozarjanja 

(samo koordinator, ki razpošlje predlog za 
zaključek) 

 √ 

 

13. OBRAVNAVA OPOZORIL V SISTEMU IMI 

Opozorila imajo jasno opredeljen življenjski cikel, sestavljen iz več osnovnih korakov 
(glej oddelek 2.2) in dodatnih neobveznih korakov, ki jih ni treba uporabiti v vseh 
primerih. Ko opozorilo preide od enega koraka do drugega, se njegov status samodejno 
spremeni in prikaže na zaslonu. 

13.1. Pošiljanje opozorila 

13.1.1. Sprožitev in pošiljanje opozorila 

Opozorilo lahko sprožijo samo odpravniki opozoril pri pristojnem organu ali pri 
koordinatorju za opozarjanje. Odpravnik opozoril mora najprej izpolniti kontrolni 
seznam meril za pošiljanje opozorila (podrobneje o teh merilih v 1. delu tega 
dokumenta). Sistem IMI ga pri tem samodejno vodi. Če so vsa merila izpolnjena, 
odpravnik vnese podatke o ponudniku storitev, ki povzroča možno nevarnost, in opis 
primera. Opozorilu lahko pripne tudi dodatne dokumente. Na seznamu povezanih 
koordinatorjev svojega organa izbere koordinatorja za opozarjanje, ki bo odgovoren 
za razpošiljanje opozorila. Izbere in označi državo članico oziroma države članice, ki 
jim je treba poslati opozorilo. Če ima informacije o posameznih organih v izbranih 
državah članicah, ki bi jih bilo po njegovem treba obvestiti, lahko te informacije vpiše v 
polje za poljubno besedilo. 
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Čim osnutek opozorila med vnašanjem podatkov shrani, sistem opozorilu samodejno 
dodeli številko in status:  

„Osnutek opozorila“ 

Ko odpravnik opozoril izpolni vse korake, opozorilo pošlje izbranemu koordinatorju za 
opozarjanje. Status opozorila se spremeni v: 

„Opozorilo poslano koordinatorju“ 

13.1.2. Razpošiljanje opozorila 

Vsi razdeljevalci opozoril pri izbranem koordinatorju za opozarjanje prejmejo samodejno 
elektronsko obvestilo o prispelem opozorilu, ki ga je treba razposlati.  

Če po njihovem mnenju njihov organ ni pooblaščen za odločitev o tem, ali je opozorilo 
treba razposlati ali ne, in bi bilo treba opozorilo poslati drugemu koordinatorju za 
opozarjanje, lahko opozorilo preusmerijo na tega koordinatorja za opozarjanje. 

Če razdeljevalec opozoril sprejme opozorilo, se status opozorila spremeni v: 

„Opozorilo pred razpošiljanjem“ 

Razdeljevalec opozoril preveri, ali so res vsa merila izpolnjena in ali so informacije 
pravilne in popolne.  

Če je koordinator za opozarjanje pristojen za „končno odobritev“ opozorila, lahko 
razdeljevalec opozoril uredi oziroma dopolni vsebino opozorila. Pri tej nastavitvi lahko 
opozorilo tudi izbriše, če po njegovem mnenju ni razloga za pošiljanje.   

Če koordinator nima te pristojnosti in razdeljevalec opozoril ugotovi, da v opozorilu na 
primer manjkajo pomembne informacije, potem pristojni organ zunaj sistema IMI (po 
telefonu, pošti) zaprosi, naj opozorilo dopolni. Če ugotovi, da opozorilo sploh ne bi 
smelo biti poslano, lahko organ zaprosi, naj ga izbriše.  

Ne glede na nastavitev „končne odobritve“ pa lahko razdeljevalec opozoril vedno doda 
nove države članice prejemnice opozorila, če po njegovem mnenju v teh državah 
članicah obstaja tveganje. 

Ko se razdeljevalec opozoril prepriča, da je opozorilo popolnoma ustrezno, ga razpošlje 
izbranim državam članicam. Sistem vsa opozorila samodejno pošlje tudi Evropski 
komisiji, kakor predvideva Direktiva o storitvah. 

Opozorilo dobi status: „Opozorilo razposlano“ 

13.2. Urejanje in popravljanje opozorila 

Ko je opozorilo razposlano, informacije v opozorilu lahko spremeni oziroma popravi 
samo država članica pošiljateljica opozorila. Če prejme nove informacije o zadevi, v 
opozorilu lahko 

• doda novo državo članico prejemnico, 



29 

• spremeni državo članico ustanovitve ponudnika storitev7, 

• spremeni podatke o ponudniku storitev in  

• spremeni opis primera. 

Samo koordinator, ki je razposlal opozorilo, lahko doda novo državo prejemnico oziroma 
spremeni državo ustanovitve. Če je ta koordinator za opozarjanje pristojen tudi za 
„končno odobritev“ opozorila, lahko spremeni tudi podatke o ponudniku storitve in opis 
primera, sicer je to pravica organa pošiljatelja opozorila. 

Sistem spremembe vnese samodejno v opozorilo in so takoj vidne vsem prejemnikom. 
Opozorila ni treba ponovno razposlati.  

Kadar gre za spremembo države članice ustanovitve, so vsi prejemniki opozorila o tem 
obveščeni samodejno po elektronski pošti. 

13.3. Umik opozorila 

Kljub vgrajenim varovalkam v sistemu IMI se lahko zgodi, da država članica pošlje 
opozorilo na podlagi napačnih ali netočnih informacij ali dokazov in šele pozneje odkrije 
napako. V takem primeru mora država članica pošiljateljica opozorilo umakniti. To 
lahko stori v vseh fazah življenjskega cikla opozorila. Tako kot pošiljanje opozorila tudi 
umik opozorila poteka v dveh korakih. Organ pošiljatelj opozorila najprej pošlje predlog 
za umik opozorila koordinatorju. Opozorilo dobi status „Predlog za umik poslan 
koordinatorju“. 

Koordinator za opozarjanje razpošlje umik opozorila (gumb „Razpošlji“ je v zavihku 
„Umik“). Od tega trenutka dalje opozorilo ni več aktivno. Ni mu več mogoče dodati 
novih informacij, prejemniki imajo omejen pregled nad vsebino. Opozorilo dobi status 
„Opozorilo umaknjeno“. 

13.4. Upravljanje prejemnikov opozorila 

13.4.1. Potrditev prejema opozorila 

Razposlana opozorila prispejo v vhodni poštni predal za opozorila vseh izbranih držav 
članic prejemnic in Evropske komisije.8  

Razdeljevalci opozoril pri vhodnem poštnem predalu morajo potrditi prejem vhodnih 
opozoril. O prispelem opozorilu jih sistem samodejno obvesti po elektronski pošti, 
opozorilo pa ima status „Opozorilo pred potrditvijo prejema“. 

                                                 
7  To je mogoče samo, dokler ni predlagan zaključek opozarjanja. 

8  Zaradi varstva podatkov Komisija ne more videti osebnih podatkov v opozorilu.  
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13.4.2. Razdelitev opozorila 

Razdeljevalci opozoril pri vhodnem poštnem predalu so odgovorni tudi za prvo 
razdelitev vhodnega opozorila. Izberejo koordinatorje za opozarjanje in pristojne organe, 
ki jih opozorilo zadeva in jim ga pošljejo. Če država članica pošiljateljica opozorila 
predlaga organe, ki bi jim bilo po njenem mnenju treba poslati opozorilo, jih 
razdeljevalci opozoril, če se s tem strinjajo, dodajo na seznam prejemnikov. 

Razdeljevalci opozoril pri izbranih koordinatorjih za opozarjanje potem lahko dodajo še 
nove prejemnike. 

Ko je opozorilo razdeljeno, lahko prejemnike izbrišejo samo razdeljevalci opozoril pri 
vhodnem poštnem predalu. Prejemnike lahko izbrišejo samo, če ti še niso ukrepali glede 
opozorila. Na primer: prejemnik opozorila ugotovi, da opozorilo ne zadeva njegovega 
organa, in o tem obvesti vhodni poštni predal za opozorila. Če ta izbriše organ s seznama 
prejemnikov, organ ne bo več prejemal informacij o nadaljnjih korakih v življenjskem 
ciklu opozorila. 

Opozarjamo, da se opozorilo razdeli tudi v državi članici pošiljateljici opozorila. 
Vhodni poštni predal za opozorila v državi pošiljateljici namreč samodejno prejme vsa 
opozorila, ki jih njegova država pošlje. Ko je opozorilo razposlano, pri vhodnm poštnem 
predalu v državi članici pošiljateljici lahko izberejo nove prejemnike v svoji državi in 
jim razdelijo opozorilo. 

13.5. Pošiljanje in zahtevanje dodatnih informacij o opozorilu 

Vsaka država članica, ki jo zadeva opozorilo, lahko opozorilu na vseh fazah v 
življenjskem ciklu doda informacije, na primer o ukrepih, ki jih je sprejela zoper 
zadevnega ponudnika storitev (več primerov je v 1. delu tega dokumenta). Funkcijo 
pošiljanja dodatnih informacij lahko uporabi tudi za to, da državi članici, pristojni za 
zaključevanje, predlaga zaključek opozarjanja. Podobno lahko države članice prejemnice 
zahtevajo dodatne informacije od države pošiljateljice opozorila ali od druge države 
prejemnice, ki je opozorilu dodala nove informacije. 

Pošiljanje in zahtevanje dodatnih informacij potekata v dveh korakih. Odpravnik ali 
razdeljevalec opozoril pošlje informacije koordinatorju za opozarjanje, razdeljevalec pri 
koordinatorju za opozarjanje pa jih preveri in razpošlje. 

Vsi odpravniki in razdeljevalci pri vseh organih, ki jih zadeva opozorilo, prejmejo 
samodejno elektronsko obvestilo, da so opozorilu dodane nove informacije. 

13.6. Zaključek opozarjanja 

Kot je pojasnjeno v smernicah o opozarjanju, je za začetek postopka zaključevanja 
odgovorna država članica, v kateri ima ponudnik storitev sedež. Opozarjanje je treba 
zaključiti takoj, ko je tveganje odpravljeno. 

Kadar država članica ustanovitve ni znana, je za postopek zaključevanja odgovorna 
država članica pošiljateljica opozorila. 

Zaključevanje opozarjanja poteka v dveh fazah: 



31 

• v prvi fazi se vsi pristojni organi v državi članici ustanovitve dogovorijo o 
tem, ali bi bilo treba drugim državam članicam predlagati zaključek 
opozarjanja (= možnost pripomb).  

• v drugi fazi, ki sledi razpošiljanju predloga za zaključek, imajo vse druge 
zadevne države članice možnost ugovora na predlagani zaključek, če bi 
se po njihovem mnenju opozarjanje moralo nadaljevati (= možnost 
ugovora). 

13.6.1. Predlaganje zaključka opozarjanja 

Zaključek opozarjanja lahko predlaga odpravnik opozoril v vsakem organu 
prejemniku opozorila v državi članici ustanovitve, če ugotovi, da nevarnosti ni več. 
Predlog za zaključek lahko pošlje kateremukoli povezanemu koordinatorju, ki nato 
postane „koordinator predlagatelja zaključka“. 

Kakor hitro je predlog za zaključek poslan koordinatorju, sistem samodejno (brez 
ukrepanja koordinatorja predlagatelja!) pošlje vsem organom v državi članici 
ustanovitve, ki so prejeli opozorilo, elektronsko obvestilo, da lahko predlogu dodajo 
pripombe. Toda če je koordinator predlagatelja pristojen za končno odobritev predloga, 
lahko vedno spremeni ali izbriše predlog za zaključek. 

 

Status opozorila se spremeni v „Predlog za zaključek – možnost pripomb“. 

13.6.2. Pripombe na predlagani zaključek opozarjanja 

Možnost dajanja pripomb na predlog za zaključek v državi članici ustanovitve je 
omejena na določen rok, o katerem so se sporazumele vse države članice. V tem času 
pristojni organ, ki je predlog pripravil, ali koordinator predlagatelja (odvisno od 
nastavitve za „končno odobritev“) predlog še vedno lahko uredi oziroma spremeni ali 
prekliče.  

Ko rok za pripombe mine, sistem o tem po elektronski pošti obvesti razdeljevalce 
opozoril pri koordinatorju predlagatelja. Od tega trenutka naprej predlogu ni več mogoče 
dodati pripomb. Še vedno pa je mogoče spremeniti ali preklicati predlog za zaključek 
opozarjanja. Opozorilo ima zdaj status „Predlog za zaključek pred razpošiljanjem“. 

13.6.3. Razpošiljanje predloga za zaključek 

Razdeljevalec opozoril pri koordinatorju predlagatelja oceni vse prejete pripombe in na 
podlagi tega odloči, ali bo predlog za zaključek razposlal drugim državam članicam ali 
ne.  

Faza pripomb poteka samo v eni državi članici, zato ni drugega koraka, ki bi ga moral 
opraviti koordinator za opozarjanje.  
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Če presodi, da je opozarjanje še potrebno, predlog za zaključek prekliče (koordinator, 
ki mu pripada, mora biti pristojen za končno odobritev) ali prosi organ, ki je predlagal 
zaključek, da ga prekliče. 

Če presodi, da je opozarjanje treba zaključiti, predlog razpošlje (gumb „Razpošlji“ v 
zavihku „Zaključevanje“). V predlog lahko vključi posamezne ali vse pripombe, ki so 
jih dodali pristojni organi v njegovi državi članici. Ko predlog razpošlje, sistem vsem 
odpravnikom in razdeljevalcem opozoril v vseh zadevnih državah članicah, ki so prejeli 
opozorilo, pošlje samodejno elektronsko obvestilo, da je predlagan zaključek 
opozarjanja. Opozorilo dobi status „Predlog za zaključek – možnost ugovora“. 

13.6.4. Ugovor na predlagani zaključek opozarjanja 

Vse druge države članice imajo zdaj možnost ugovara na predlagani zaključek 
opozarjanja, če po njihovih informacijah nevarnost še obstaja. 

Tudi možnost ugovora je časovno omejena na rok, ki so ga skupaj določile vse države 
članice. Odpravniki in razdeljevalci opozoril pri pristojnih organih in koordinatorjih za 
opozarjanje lahko v tem času pošljejo ugovore koordinatorju za opozarjanje. To 
omogoča funkcija „Dodatne informacije“, in sicer možnost „Ugovor na predlagani 
zaključek opozarjanja“. 

Tako kot pri drugih dodatnih informacijah tudi pošiljanje in razpošiljanje ugovorov 
potekata v dveh korakih. Razdeljevalec pri koordinatorju za opozarjanje presodi, ali je 
treba ugovor razposlati drugim državam ali ne. Ko je ugovor razposlan, sistem o tem 
samodejno obvesti vse prejemnike opozorila v vseh državah članicah.  

Ko rok za ugovore mine, sistem samodejno pošlje elektronsko obvestilo o tem 
razdeljevalcem opozoril pri koordinatorju predlagatelja v državi članici ustanovitve.  

13.6.5. Zaključek opozarjanja 

Koordinator predlagatelja zaključka v državi članici ustanovitve nato ob upoštevanju 
morebitnih ugovorov iz drugih držav članic presodi, ali je treba opozarjanje zaključiti. 
Opozarjanje lahko zaključi samo razdeljevalec opozoril pri koordinatorju 
predlagatelju.  

Opozorilo dobi status „Opozarjanje zaključeno“. 

Ko je opozarjanje zaključeno, imajo uporabniki omejen pregled nad opozorilom. Vidijo 
lahko: 

• vsebino opozorila brez osebnih podatkov, 

• seznam prejemnikov in  

• zgodovino opozorila. 

Šest mesecev po zaključku opozarjanja sistem samodejno izbriše vse osebne podatke. 

Če katera država članica meni, da nevarnost ni odpravljena, čeprav je država članica 
ustanovitve zaključila opozarjanje, lahko pošlje novo opozorilo. 
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14. SPREMLJANJE OPOZORILA 

14.1. Samodejna elektronska obvestila 

Sistem IMI pošlje samodejno elektronsko obvestilo vsem udeležencem ob vsakem 
opravljenem dejanju v zvezi z opozorilom ali v primeru novih informacij. Elektronska 
obvestila prejmejo vsi uporabniki z ustreznim uporabniškim profilom za postopek 
opozarjanja samo na svoj elektronski naslov. Zato je treba elektronske naslove, 
registrirane v sistemu IMI, pogosto preverjati. 

Vsa elektronska obvestila so standardizirana in ne vsebujejo informacij o vsebini 
opozorila ali osebnih podatkov zadevnega ponudnika storitev. 

14.2. Seznam opozoril 

Vsi uporabniki z dostopom do delovnih postopkov v sistemu IMI imajo tudi dostop do 
seznama opozoril, v katerih so udeleženi njihovi organi. Seznam prikaže: 

• številko opozorila, 

• zadevno storitveno dejavnost, 

• državo članico ustanovitve zadevnega ponudnika storitev, 

• organ pošiljatelj opozorila, 

• status opozorila in 

• datum razpošiljanja. 

Po seznamu je mogoče iskati po različnih merilih, dostop do seznama je možen tudi v 
meniju „Iskanje opozoril“. 

Uporabniki z ustreznim uporabniškim profilom lahko opozorilo na seznamu odprejo in 
ukrepajo v zvezi z njim. 

14.3. Tiskanje opozoril 

Pristojni organi in koordinatorji za opozarjanje bodo morda želeli voditi evidenco 
opozoril, ki so jih poslali in prejeli v sistemu IMI. V ta namen lahko kadarkoli v 
življenjskem ciklu opozorila, tudi v fazi osnutka, pripravijo in natisnejo poročilo.  

Vsak uporabnik lahko natisne poročilo v obliki, ki mu jo dovoljujejo njegove 
uporabniške pravice. Osnovni uporabnik tako lahko natisne samo splošen pregled 
(vključno s seznamom prejemnikov in zgodovino opozorila), pregledovalci opozoril in 
odpravniki opozoril pa lahko natisnejo celotno vsebino opozorila. 

Kadar je opozorilo umaknjeno ali zaključeno, imajo uporabniki le omejen pregled nad 
vsebino, zato lahko natisnejo samo ta omejeni pregled vsebine. 
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Opozarjamo, da mora biti vsaka nadaljnja obdelava natisnjenih podatkov v skladu z 
nacionalnimi in evropskimi predpisi o varstvu podatkov. 

15. OPOZORILA IN VARSTVO PODATKOV 

Izmenjava informacij v zvezi z opozorili v sistemu IMI je nujna, če naj bo izpolnjena 
pravna obveznost. Z vidika varstva podatkov je tako popolnoma zakonita.. Toda 
Evropska komisija se zaveda, kaj tak sistem lahko pomeni za varstvo podatkov. Pri 
zasnovi sistema je zato posebno pozornost namenila zaščiti podatkov, države članice, ki 
so odgovorne za uporabo zakonodaje o varstvu podatkov, pa spodbuja, da so pri 
pošiljanju in sprejemanju opozoril še posebej pozorne na pravilno uporabo predpisov o 
varstvu podatkov.  

Mehanizem opozarjanja vsebuje številne zaščitne ukrepe za varstvo podatkov:  

• Dostop do podatkov je omejen na organe, ki imajo odobren dostop do opozoril.  

• Kontrolni seznam na začetku priprave osnutka opozorila in pošiljanje opozorila v 
dveh korakih in s sodelovanjem koordinatorja za opozarjanje preprečita pošiljanje 
nepotrebnih opozoril. 

• Država članica pošiljateljica opozorila mora presoditi, katere države članice naj 
prejmejo opozorilo. Koordinator, pristojen za vhodni poštni predal za opozorila, 
odloči, kateri organi v njegovi državi članici bodo prejeli opozorilo. Vse to zagotavlja, 
da je opozarjanje omejeno samo na tiste prejemnike, ki jih opozorilo zadeva. 

• V skladu z Direktivo o storitvah Evropska komisija prejme vsa poslana opozorila. 
Nima pa dostopa do osebnih podatkov v opozorilu in ima samo omejen pregled nad 
vsebino opozorila. 

• Če so bila kljub varovalkam poslana neutemeljena opozorila, jih je mogoče hitro 
umakniti. Nepravilne podatke je mogoče popraviti ali izbrisati. 

• Opozarjanje se zaključi takoj, ko tveganja ni več. Takoj po zaključku opozarjanja 
postanejo podatki v opozorilu nevidni za vse uporabnike, osebni podatki pa se 
izbrišejo 6 mesecev po zaključku opozarjanja. 

Več podrobnosti o varstvu podatkov v okviru mehanizma za opozarjanje in sistemu IMI 
na splošno je v poročilu Komisije o stanju varstva podatkov v Informacijskem sistemu za 
notranji trg in Priporočilu Komisije o smernicah v zvezi z varstvom podatkov za 
informacijski sistem za notranji trg (IMI)9.  

                                                 
9  C(2009) 2041konč. UL L 100, 18.4.2009, str. 12. 
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16. DODATNE INFORMACIJE ZA KOORDINATORJE – VZPOSTAVITEV POTREBNIH 
STRUKTUR ZA OPOZARJANJE V VAŠI DRŽAVI 

16.1. Prva registracija je pristojnost Evropske komisije 

Edina s sistemom povezana zahteva določa, da vsaka država članica, ki bo uporabljala 
mehanizem opozarjanja v sistemu IMI, registrira en organ kot vhodni poštni predal za 
opozorila. Ko je mehanizem opozarjanja začel delovati, je Komisija registrirala vhodne 
poštne predale za opozorila v vseh državah, če pa so že bili registrirani v sistemu IMI, 
jim je odobrila dostop do postopka opozarjanja in jim dodelila vlogo vhodnega poštnega 
predala. 

Vse druge koordinatorje in organe za opozarjanje, če je potrebno, registrirajo države 
članice. 

Nacionalni koordinatorji IMI (NIMIC) in pooblaščeni koordinatorji super-DIMIC 
(SDIMIC) so na svojem geografskem območju že po definiciji v celoti odgovorni za vsa 
zakonodajna področja in z njimi povezane delovne postopke v sistemu IMI. Komisija je 
zato nacionalnim koordinatorjem IMI in pooblaščenim koordinatorjem SDIMIC odobrila 
dostop do postopka opozarjanja. Tako lahko drugim organom v svoji državi omogočijo 
dostop do postopka opozarjanja. 

Vendar ta administrativna vloga ne določi vnaprej, kakšna bo vsebinska vloga 
nacionalnih koordinatorjev IMI in pooblaščenih koordinatorjev SDIMIC v zvezi z 
opozorili. Imajo lahko katero koli vlogo, opisano v razdelku 3.1, pač glede na njihove 
pristojnosti in upravno strukturo v njihovi državi. 

16.2. Registracija organa in dostop do postopka opozarjanja 

Koordinatorje za opozarjanje registrirajo in jim omogočijo dostop do postopka 
opozarjanja:  

• nacionalni koordinatorji IMI  

• pooblaščeni koordinatorji SDIMIC 

• koordinatorji IMI za zakonodajno področje10 storitve (LIMIC) 

Pristojne organe za opozarjanje registrirajo in jim omogočijo dostop do postopka 
opozarjanja:  

• nacionalni koordinatorji IMI (NIMIC) 

• super-pooblaščeni koordinatorji (SDIMIC) 

• koordinatorji IMI za zakonodajno področje (LIMIC) in 

                                                 
10  Koordinator IMI za zakonodajno področje (LIMIC) je v celoti pristojen za eno zakonodajno področje. 

Vsaka država članica ima lahko samo enega koordinatorja za posamezno zakonodajno področje. 
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• pooblaščeni koordinatorji IMI (DIMIC) 

To pomeni, da pooblaščeni koordinator IMI (DIMIC) ne more registrirati koordinatorja 
za opozarjanje. 

Pri registraciji koordinatorjev za opozarjanje je treba določiti, ali bo koordinator 
pristojen za „končno odobritev“ v postopku opozarjanja (tj. ali bo lahko spremenil ali 
izbrisal vsebino informacij, ki mu jih pošlje organ za opozarjanje). 

 

16.3. Povezani organi in koordinatorji 

Ko organ dobi dostop do postopka opozarjanja v vlogi pristojnega organa za 
opozarjanje, ga je treba povezati vsaj z enim koordinatorjem za opozarjanje v njegovi 
državi. Druge povezane koordinatorje za opozarjanje se lahko doda ali izbriše naknadno. 

Pomembno je, da so pristojni organi povezani s pravimi koordinatorji za opozarjanje, saj 
bodo opozorila in druge informacije lahko poslali samo povezanemu koordinatorju 
za opozarjanje.  

Koordinatorji za opozarjanje po drugi strani lahko opozorila razdelijo vsem pristojnim 
organom in koordinatorjem za opozarjanje v svoji državi, ne glede na to, ali so 
povezani z njimi ali ne. 

 

Dostop do postopka opozarjanja je treba odobriti ločeno od dostopa do 
zakonodajnega področja storitve. Pri registraciji organa za dostop do postopka 
opozarjanja je treba organ:  

1. registrirati v sistemu IMI 

2. odobriti dostop do zakonodajnega področja storitve 

3. odobriti dostop do postopka opozarjanja. 


