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I.

Zakonodajna poročila odbora IMCO

V 8. zakonodajnem obdobju je odbor IMCO sprejel zakonodajna poročila o številnih
zakonodajnih predlogih, ki jih je predložila Komisija.

1. Notranji trg
Na področju notranjega trga sta Evropski parlament in Svet med letoma 2014 in 2019
uspešno sprejela naslednje zakonodajne ukrepe1:


Uredba št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za
splošno varnost motornih vozil, njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila („uredba o splošni varnosti
vozil“)2
Uredba določa zahteve za homologacijo vozil, sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot, zasnovanih in izdelanih za vozila, glede njihove
splošne varnosti ter zaščite potnikov v vozilu in izpostavljenih udeležencev v
cestnem prometu. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2019/519 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o
spremembi Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in
gozdarskih vozil
Uredba (EU) 2019/519 se uporablja za
kmetijska in gozdarska vozila ter določa
upravne in tehnične zahteve za homologacijo
vseh novih vozil, sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot. Dodatne
informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o
vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
Uredba št. 2019/515 določa pravila in postopke glede uporabe
načela vzajemnega priznavanja v posameznih primerih s strani držav
članic v zvezi z blagom, za katerega se uporablja člen 34 PDEU in ki
se zakonito trži v drugi državi članici, ob upoštevanju člena 36
PDEU in sodne prakse Sodišča Evropske unije. Dodatne informacije
so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 glede
uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov
Uredba (EU) 2019/129 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013, ki določa upravne
in tehnične zahteve za homologacijo vseh novih vozil, sistemov, sestavnih delov in

Odbor IMCO je sprejel poročilo o predlogu Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg,
konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji (večletni finančni okvir). Parlament je stališče iz prve obravnave sprejel 12.
februarja 2019. Dosje bo posredovan v naslednje zakonodajno obdobje („hiter dogovor v drugi obravnavi“).
2 Dogovorjeni dosje, ki čaka na odobritev novega Parlamenta (tj. dokončno sprejetje s popravkom).
1
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samostojnih tehničnih enot. Dodatne informacije so na voljo tukaj.


Uredba (EU) 2019/26 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. januarja 2019 o
dopolnitvi homologacijske zakonodaje Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva
iz Unije
Uredba (EU) 2019/26 dopolnjuje obstoječo zakonodajo z uvedbo posebnih določb
za EU-homologacijo in dajanje na trg vozil, sestavnih delov in samostojnih
tehničnih enot, ki jih je homologiral homologacijski organ Združenega kraljestva.
Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Direktiva (EU) 2018/958 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o
preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev
Direktiva (EU) 2018/958 določa pravila
o skupnem okviru za oceno
sorazmernosti z namenom odprave
nesorazmernih omejitev dostopa do ali
nadaljnjega opravljanja reguliranih
poklicev. Dodatne informacije so na
voljo tukaj.



Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o
odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov
Uredba (EU) 2018/858 zagotavlja pravilno delovanje notranjega trga z uvedbo
usklajenih tehničnih zahtev glede varnosti in okoljske učinkovitosti motornih vozil
in njihovih priklopnikov. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU)2018/302 z dne 28. februarja o naslovitvi neupravičenega geografskega
blokiranja
Uredba (EU) 2018/302 prepoveduje neupravičeno geografsko
blokiranje in druge oblike diskriminacije, ki posredno ali neposredno
temeljijo na državljanstvu, kraju prebivališča ali kraju sedeža strank.
Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Direktiva (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o
spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja
Direktiva (EU) 2017/853 spreminja Direktivo Sveta 91/477/EGS o
nadzoru nabave in posedovanja orožja.
Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o
napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES
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Uredba (EU) 2016/426 določa pravila za dajanje na
trg in začetek uporabe naprav, v katerih zgoreva
plinasto gorivo („naprave“).
Dodatne informacije so na voljo tukaj.


Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS
Uredba (EU) 2016/425 določa zahteve za načrtovanje in izdelavo osebne
varovalne opreme, katere dostopnost se omogoči na trgu, da se zagotovi varovanje
zdravja in varnosti uporabnikov ter določijo pravila o prostem pretoku osebne
varovalne opreme v Uniji. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (Besedilo velja za EGP)



Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o
žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (Besedilo velja za EGP)



Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o
žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES
Uredba (EU) 2016/424 določa pravila o omogočanju dostopnosti podsistemov in
varnostnih elementov za žičniške naprave na trgu ter njihovem prostem pretoku.
Vsebuje tudi pravila o načrtovanju, gradnji in začetku obratovanja novih žičniških
naprav. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015
o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih
Namen Direktive (EU) 2015/2302 je prispevati k pravilnemu delovanju notranjega
trga ter doseganju visoke ravni varstva potrošnikov s približevanjem nekaterih
vidikov zakonov in drugih predpisov držav članic glede pogodb med potniki in
trgovci v zvezi s paketnimi potovanji in povezanimi potovalnimi aranžmaji.
Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Uredba (ES) 2015/1775 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o
trgovini z izdelki iz tjulnjev
Uredba (EU) 2015/1775 spreminja Uredbo (ES) št. 1007/2009 o trgovini z izdelki
iz tjulnjev, da bi se upoštevala priporočila in sklepi organa za reševanje sporov
Svetovne trgovinske organizacije (STO). Dodatne informacije so na voljo tukaj.



3

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za
skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje3
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=COM%3A2017%3A795%3AFIN

V času pisanja je besedilo v postopku objave v Uradnem listu Evropske unije (UL) .
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Namen te uredbe je zagotoviti, da
proizvodi, dani na trg Unije,
izpolnjujejo zahteve harmonizacijske
zakonodaje Unije. Dodatne
informacije so na voljo tukaj.


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah glede dostopnosti za proizvode
in storitve (evropski akt o dostopnosti) 4
Namen te direktive je izboljšati
pravilno delovanje notranjega trga ter
odpraviti in preprečiti ovire za prosti
pretok dostopnih proizvodov in storitev,
tudi za invalide. Dodatne informacije
so na voljo tukaj.



Uredba Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa pravila o dostopnosti na trgu
gnojilnih proizvodov z oznako CE4
Namen te uredbe je zagotoviti delovanje
notranjega trga za gnojilne proizvode,
pri tem pa zagotoviti, da gnojilni
proizvodi z oznako CE na trgu
izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko raven
varovanja zdravja ljudi, živali in rastlin, varnosti in
okolja. Dodatne informacije so na voljo tukaj.

2. Enotni digitalni trg
Na področju enotnega digitalnega trga sta Evropski parlament in Svet v 8. zakonodajnem
obdobju uspešno sprejela naslednje zakonodajne ukrepe:


Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za
poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev4
Namen te uredbe je vzpostaviti
pravično, predvidljivo, trajnostno in
zaupanja vredno spletno poslovno
okolje na notranjem trgu. Dodatne
informacije so na voljo tukaj.



4

Direktiva (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018
o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

V času pisanja je besedilo v postopku objave v Uradnem listu Evropske unije.
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Namen Uredbe (EU) 2018/1807 je
zagotoviti prosti pretok podatkov, ki
niso osebni podatki, v Uniji z določitvijo
pravil v zvezi z zahtevami glede
lokalizacije podatkov, razpoložljivostjo
podatkov za pristojne organe in prenosom podatkov za
poklicne uporabnike. Dodatne informacije so na voljo
tukaj.


Uredba (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. oktobra 2018 o
vzpostavitvi enotnega digitalnega portala
Namen Uredbe (EU) 2018/1724 je vzpostaviti enotni digitalni portal, s katerim bi
državljanom in podjetjem zagotovili enostaven spletni dostop do informacij,
postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki jih potrebujejo za uveljavljanje
svojih pravic na notranjem trgu. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Direktiva (EU) 2016/2102 z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih
aplikacij organov javnega sektorja
Namen Direktive (EU) 2016/2102 je
vzpostaviti harmoniziran trg za
dostopnost spletišč organov javnega
sektorja. Dodatne informacije so na
voljo tukaj.



Direktiva (EU) 2016/1148 z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven
varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji
Direktiva (EU) 2016/1148 zagotavlja visoko skupno raven varnosti omrežij in
informacij (NIS) v Uniji. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Sklep št. 585/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o uvedbi
medobratovalne vseevropske storitve eCall
Sklep št. 585/2014/EU zagotavlja usklajeno in skladno uvedbo interoperabilne
vseevropske storitve eCall ter interoperabilnost in neprekinjenost storitev po vsej
Evropi. Dodatne informacije so na voljo tukaj.

3. Varstvo potrošnikov
Na področju varstva potrošnikov sta Evropski parlament in Svet v 8. zakonodajnem obdobju
sprejela naslednje predloge, ki jih je predlagala Komisija:


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boljšem izvrševanju in posodobitvi pravil
EU o varstvu potrošnikov5
Ta direktiva spreminja direktivo Sveta o nedovoljenih pogojih v potrošniških
pogodbah, direktivo o varstvu potrošnikov pri označevanju cen potrošnikom

5

Dogovorjeni dosje, ki čaka na odobritev novega Parlamenta (tj. dokončno sprejetje s popravkom).
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ponujenih proizvodov , direktivo o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v
razmerju do potrošnikov ter direktivo o pravicah potrošnikov. Njen namen je
zagotoviti boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov, zlasti
glede na razvoj na digitalnem področju. Dodatne informacije so na voljo tukaj.


Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o prodaji blaga6
Namen te direktive je v korist
potrošnikov in podjetij z oblikovanjem
pravega enotnega digitalnega trga
prispevati k večji rasti, in sicer z
odpravo ključnih ovir, povezanih s
pogodbenim pravom, ki ovirajo čezmejno trgovino.
Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi
digitalnih vsebin8
Ta direktiva določa nekatere zahteve
glede pogodb o dobavi digitalnih vsebin
potrošnikom, zlasti pravila glede
skladnosti digitalnih vsebin s pogodbo,
pravnih sredstev v primeru neskladnosti
in načinov uveljavljanja teh pravnih sredstev ter glede
sprememb in odpovedi takih pogodb. Dodatne
informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2017/2394 z dne 12. decembra 2017o sodelovanju med nacionalnimi
organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
Uredba (ES) 2017/2394 spreminja
Uredbo (ES) št. 2006/2004, ki uvaja
harmonizirana pravila in postopke, da se
olajša sodelovanje med nacionalnimi
organi, odgovornimi za izvrševanje
zakonodaje o čezmejnem varstvu potrošnikov. Dodatne
informacije so na voljo tukaj.

4. Carinska politika
Na področju carine sta Evropski parlament in Svet v 8. zakonodajnem obdobju sprejela
naslednje predloge, ki jih je predlagala Komisija7:


Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin8

V času pisanja je besedilo v postopku objave v Uradnem listu Evropske unije.
Odbor IMCO je sprejel poročila o dveh drugih pomembnih zakonodajnih predlogih na področju carine, ki ju je v okviru priprave
naslednjega večletnega finančnega okvira predložila Komisija. Ta so: Poročilo odbora IMCO o predlogu Komisije za uredbo o vzpostavitvi
instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole (večletni finančni okvir) v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja in
poročilo odbora IMCO o predlogu Komisije za uredbo o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine (večletni finančni
okvir). Parlament je prvo obravnavo zaključil 17. aprila 2019. V obeh primerih je treba pogajanja zaključiti („hiter dogovor v drugi
obravnavi“) skupaj z drugimi dosjeji večletnega finančnega okvira.
8 V času pisanja je besedilo v postopku objave v Uradnem listu Evropske unije.
6
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Ta uredba določa pogoje in postopek za vstop kulturnih dobrin na carinsko
območje Unije. Ne uporablja se za kulturne dobrine, ki so v tranzitu prek
carinskega območja Unije. Dodatne informacije so na voljo tukaj.


Uredba (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o
spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih
načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v
carinskem zakoniku Unije
Uredba (EU) 2019/632 spreminja Uredbo (EU) št. 952/2013, ki vzpostavlja
carinski zakonik Unije. Uredba(EU) št. 2019/632 podaljšuje uporabo načinov
obdelave podatkov, ki niso tehnike elektronske obdelave podatkov, določenih v
carinskem zakoniku Unije. Dodatne informacije so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2016/2339 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o
spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije kar zadeva blago,
ki začasno zapusti carinsko območje Unije po morju ali zraku
Uredba (EU) 2016/2339 spreminja Uredbo (EU) št. 952/2013 , ki uvaja carinski
zakonik Unije, v zvezi z blagom, ki je po morju ali zraku začasno zapustilo carinsko
območje Unije in nato ponovno vstopilo v carinsko območje. Dodatne informacije
so na voljo tukaj.



Sklep Sveta (EU) 2016/979 z dne 20. maja 2016 o pristopu Hrvaške h Konvenciji,
pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in
sodelovanju med carinskimi upravami
Sklep Sveta (EU) 2016/979 z dne 20. maja 2016 uvaja postopek pristopa Hrvaške h
Konvenciji, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o
medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami. Dodatne informacije
so na voljo tukaj.



Uredba (EU) 2015/1525 z dne 9. septembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med
njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske
zakonodaje
Uredba (EU) 2015/1525 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni
pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo
zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje.
Dodatne informacije so na voljo tukaj.

II. Nezakonodajna (samoiniciativna) poročila


Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2018 o svežnju strategije za
javno naročanje (2017/2278(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2018 o neenotni kakovosti
proizvodov na enotnem trgu (2018/2008(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o evropskih standardih za 21.
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stoletje (2016/2274(INI))


Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. julija 2017 o daljši življenjski dobi za
izdelke: koristi za potrošnike in podjetja (2016/2272(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2017 o spletnih platformah in
enotnem digitalnem trgu (2016/2276(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2017 o Evropski agendi za
sodelovalno gospodarstvo (2017/2003(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. maja 2017 o evropskem akcijskem
načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020 (2016/2273(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. februarja 2017 o letnem poročilu o
upravljanju enotnega trga v okviru evropskega semestra za leto 2017
(2016/2248(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2016 o nepoštenih trgovinskih
praksah v verigi preskrbe s hrano (2015/2065(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2016 o netarifnih ovirah na
enotnem trgu (2015/2346(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. maja 2016 o strategiji za enotni trg
(2015/2354(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 – Aktu za enotni digitalni
trg naproti (2015/2147(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. aprila 2016 o „Boljšim predpisom
enotnega trga naproti“ (2015/2089(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. februarja 2016 o upravljanju enotnega
trga v okviru evropskega semestra 2016 (2015/2256(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. septembra 2015 o EGP-Švica: Ovire pri
dokončnem oblikovanju notranjega trga (2015/2061(INI))

III. Nezakonodajna (samoiniciativna) poročila o izvajanju


Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2019 o krepitvi konkurenčnosti
notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja
(2018/2109(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. januarja 2019 o izvajanju Direktive
2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (2018/2056(INI))



Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. januarja 2018 o izvajanju Direktive
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2005/36/ES glede regulacije in potrebe po reformi poklicnih storitev
(2017/2073(INI))

IV. Zakonodajna mnenja odbora IMCO
Odbor IMCO je v 8. zakonodajnem obdobju podal mnenja o več predlogih Komisije, ki so
privedli do sprejetja naslednjih zakonodajnih aktov:


Direktiva (EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o
krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo
učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja
notranjega trga



Uredba (EU) št. 2018/1971 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018
o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
(BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC)



Uredba (EU) 2018/644 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. aprila 2018 o
storitvah čezmejne dostave paketov



Direktiva (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o
Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah



Uredba (EU) 2018/1092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o
vzpostavitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo
konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije Unije



Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o
spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja
storitev



Uredba (EU) 2017/826 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o
vzpostavitvi programa Unije za podpiranje specifičnih dejavnosti za večje
vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v
oblikovanje politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017–2020



Uredba (EU) 2017/1128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o
čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu



Uredba (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro
diagnostičnih medicinskih pripomočkih



Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o
medicinskih pripomočkih



Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o
prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi
v trgovanje na reguliranem trgu



Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
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varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih
podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)


Direktiva (EU) 2016/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016
o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij
(poslovnih skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem



Uredba (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. septembra 2016 o
zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in
homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo



Uredba (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2015 o
Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za
naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov



Sklep (EU) 2015/2240 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o
uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve in skupne okvire za evropske javne
uprave, podjetja in državljane (program ISA2)



Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o
določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta

Odbor IMCO je tudi podal mnenje o številnih drugih pomembnih zakonodajnih predlogih, ki
jih je predložila Komisija in o katerih še potekajo pogajanja ali pa bodo v kratkem sprejeti:

9



Mnenje odbora IMCO z dne 8. junija 2017 o predlogu Komisije za direktivo o
avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu9



Mnenje odbora IMCO z dne 24. septembra 2018 o predlogu Komisije za direktivo o
nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano



Mnenje odbora IMCO z dne 22. novembra 2018 o predlogu Komisije za direktivo o
zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov



Mnenje odbora IMCO z dne 5. novembra 2018 o predlogu Komisije za uredbo o
vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027.



Mnenje odbora IMCO z dne 12. julija 2018 o predlogu Komisije za uredbo o
vrednotenju zdravstvenih tehnologij



Mnenje odbora IMCO z dne 4. junija 2018 o predlogu Komisije za uredbo o pravicah
in obveznostih potnikov v železniškem prometu



Mnenje odbora IMCO z dne 17. maja 2018 o predlogu Komisije za uredbo o reformi
agencije ENISA in prostovoljnem okviru za certificiranje kibernetske varnosti za
izdelke in storitve IKT po vsej EU



Mnenje odbora IMCO z dne 5. novembra 2018 o predlogu Komisije za uredbo o

V času pisanja je besedilo v postopku objave v Uradnem listu Evropske unije.
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ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada


Mnenje odbora IMCO z dne 28. septembra 2017 o predlogu Komisije za uredbo o
zasebnosti in elektronskih komunikacijah



Mnenje odbora IMCO z dne 25. septembra 2017 o predlogu Komisije za uredbo o
dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije



Mnenje odbora IMCO z dne 11. maja 2017 o predlogu Komisije za uredbo o določitvi
pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za
določene spletne prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter
radijskih programov



Mnenje odbora IMCO z dne 4. marca 2019 o predlogu Komisije za uredbo o
preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin



Mnenje odbora IMCO z dne 21. februarja 2019 o predlogu Komisije za direktivo o
opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas



Mnenje odbora IMCO z dne 11. oktobra 2018 o predlogu Komisije o ponovni
uporabi informacij javnega sektorja



Mnenje odbora IMCO z dne 19. junija 2018 o predlogu Komisije za uredbo o
vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP)



Mnenje odbora IMCO z dne 23. septembra 2015 o predlogu Komisije za uredbo o
zmanjšanju emisij onesnaževal iz cestnih vozil

V. Nezakonodajna mnenja odbora IMCO
Odbor IMCO je v 8. zakonodajnem obdobju podal naslednja nezakonodajna mnenja:


Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o priporočilu glede institucionalnega okvirnega
sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o celoviti evropski industrijski politiki na
področju umetne inteligence in robotike



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o izvajanju direktive o čezmejnem
zdravstvenem varstvu



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o avtonomni vožnji v evropskem prometu



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o „vzpostavitvi infrastrukture za alternativna
goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje“



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropski strategiji za kooperativne
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inteligentne prometne sisteme
Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o letnem poročilu o politiki konkurence


Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o „Digitalni trgovinski strategiji naproti“



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o akcijskem načrtu o maloprodajnih finančnih
storitvah



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO „Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil
v EU“



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o boju proti kibernetski kriminaliteti



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o vesoljski strategiji za Evropo



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO „Novi program znanj in spretnosti za Evropo“



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o internetni povezljivosti za rast,
konkurenčnost in kohezijo: evropska gigabitna družba in 5G



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO „Poročilo o izvajanju Evropskega sklada za
strateške naložbe“



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO „Finančna tehnologija: vpliv tehnologije na
prihodnost finančnega sektorja“



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o digitalizaciji evropske industrije – izkoristek
prednosti enotnega digitalnega trga



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropski pobudi za računalništvo v oblaku –
vzpostavljanje konkurenčnega podatkovnega gospodarstva znanja v Evropi



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o poročilu o politiki konkurence za leto 2015



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o pravilih civilnega prava o robotiki



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o letalski strategiji za Evropo



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o novem dogovoru za odjemalce energije



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o zeleni knjigi o finančnih storitvah na drobno



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropski obrambni uniji



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o pravilih civilnega prava o robotiki



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o letalski strategiji za Evropo



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o novem dogovoru za odjemalce energije

PE638.713v04-00

SL

14/21

DT\1185009SL.docx



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o zeleni knjigi o finančnih storitvah na drobno



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropski obrambni uniji



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o politiki konkurence za leto 2014



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o novih izzivih in strategijah za spodbujanje
turizma v Evropi



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropskem semestru za usklajevanje
ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2014



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o politiki konkurence za leto 2013



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje:
ocena stanja in izzivi



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o napredku v smeri prenovljenega soglasja
glede uveljavljanja pravic intelektualne lastnine: akcijski načrt EU



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o zunanjem vplivu trgovinske in naložbene
politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na
varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o programu ustreznosti in uspešnosti predpisov
(REFIT): Stanje in obeti



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na
varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in
naložbe (TTIP)



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o usklajevanju določenih vidikov avtorske in
sorodnih pravic v informacijski družbi (INFOSOC)



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropski strategiji za energetsko varnost



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o možnosti razširitve zaščite geografskih
označb Evropske unije na nekmetijske proizvode



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropskem semestru za usklajevanje
ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2015



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o pogajanjih o sporazumu o trgovini s
storitvami (TiSA)



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o virtualnih valutah
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Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o novi v prihodnost usmerjeni in inovativni
strategiji za trgovino in naložbe



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o direktivi o poštnih storitvah



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o evropskem semestru za usklajevanje
ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016



Nezakonodajno mnenje odbora IMCO o zmanjšanju emisij onesnaževal iz cestnih
vozil

VI. Vprašanja odbora IMCO za ustni odgovor in predlogi resolucij


Vprašanje za ustni odgovor o direktivi o radijski opremi, 22. marec 2018



Vprašanje za ustni odgovor „Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu
naproti“, 2. marec 2016



Mnenje odbora IMCO o resoluciji odbora ITRE „Uspešnemu podatkovno vodenemu
gospodarstvu naproti“, 10. marec 2016



Resolucija Evropskega parlamenta o reševanju izzivov pri izvajanju carinskega
zakonika EU, 19. januar 2017



Resolucija Evropskega parlamenta o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju, 27.
oktober 2015



Vprašanje za ustni odgovor Evropskega parlamenta o merjenju emisij v
avtomobilskem sektorju, 28. september 2015

VII.

Zakonodajni nadzor odbora IMCO



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad uredbo o medicinskih pripomočkih, 21. in 22.
januar 2019



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad izvajanjem direktive o poklicnih kvalifikacijah
in evropsko poklicno izkaznico, 21. in 22. november 2018



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad direktivo o strelnem orožju, 21. in 22. januar
2018



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad Direktivo 2014/53 o radijski opremi, 21.
november 2017



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad akcijskim načrtom za krepitev mreže SOLVIT,
25. september 2017



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad predlogom za akt Unije o razlikah v
deklaracijah, sestavi in okusu izdelkov na trgih srednje/vzhodne EU in njenih
zahodnih trgih, 22. junij 2017



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad direktivami o javnih naročilih iz leta 2014, 2.
maj 2017



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad izvajanjem ob upoštevanju Direktive (EU)
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2016/1148 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih
sistemov v Uniji
(direktiva o kibernetski varnosti), 11. maj 2017


Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad reguliranimi poklici v EU, 6. februar 2017



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad rezultati vrha EU o potrošnikih 2016 o
ustreznosti zakonodaje EU na področju varstva potrošnikov in trženja, 28. in 29.
november 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad Direktivo 2014/53 o radijski opremi, 9. in 10.
november 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad Uredbo 305/2011 o določitvi usklajenih
pogojev za trženje gradbenih proizvodov, 9. in 10. november 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad orodjem za oceno učinka za potrošnike, 10. in
11. oktober 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad izdajo pregleda stanja potrošniških trgov iz leta
2016, 10. in 11. oktober 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad „Tvoja Evropa - nasveti“, 14. junij 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad posebnim poročilom Evropskega računskega
sodišča o izvajanju direktive o storitvah, 30. maj 2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad prehodnimi določbami za nekatere določbe
carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, 25. januar
2016



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad kršitvami, 10. december 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad gradbenimi proizvodi, 7. december 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad registracijo motornih vozil v EU, 10. december
2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad javnimi naročili, 9. november 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad PVO, 12. oktober 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad vprašanji emisij podjetja Volkswagen, 12.
oktober 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad primeri kršitev na enotnem trgu, 12. oktober
2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad DA CZU, 22. in 23. september 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad zamudami pri plačilih, 23. junij 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad prenosom Direktive 2013/55/EU o spremembi
Direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij, 6. maj 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad prenosom novih direktiv o javnih naročilih, 23.
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april 2015


Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad izvajanjem uredbe o SRS: platforma za SRS,
7. december 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad izvajanjem uredbe o SRS:platforma za SRS,
23. april 2015



Zakonodajni nadzor odbora IMCO nad izvajanjem uredbe o SRS: platforma za SRS,
3. marec 2015

VIII.

Strukturirani dialog odbora IMCO

V 8. zakonodajnem obdobju je odbor IMCO v okviru strukturiranega dialoga izmenjal mnenja
z naslednjimi komisarji:


komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta
Bieńkowska



komisarka za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Mariya Gabriel



komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici



komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová

IX. Javne predstavitve in delavnice odbora IMCO


Skupna javna predstavitev odborov CONT in IMCO o boju proti carinskim goljufijam,
8. april 2019



Javna predstavitev odbora IMCO o harmonizaciji kot načelu zakonodaje o enotnem
trgu, 22. januar 2019



Javna predstavitev odbora IMCO o vplivu in stanju izvajanja direktive o zamudah pri
plačilih v državah članicah, 12. julij 2018



Javna predstavitev odbora IMCO o boljšem izvrševanju in posodobitvi pravil EU o
varstvu potrošnikov, 11. julij 2018



Javna predstavitev odbora IMCO o obravnavanju nepoštenih trgovinskih praks v
odnosih med podjetji v spletnem okolju, 19. junij 2018



Javna predstavitev odbora IMCO o horizontalnem regulativnem okviru EU za
odstranjevanje nezakonitih vsebin v enotnem digitalnem trgu, 19. junij 2018



Javna predstavitev odbora IMCO o blagovnem svežnju, 21. marec 2018



Javna predstavitev odbora IMCO o evropski storitveni e-izkaznici, 21. junij 2017



Javna predstavitev odbora IMCO o Evropskem zakoniku o elektronskih
komunikacijah, 21. marec 2017



Javna predstavitev odbora IMCO o evropskih standardih za 21. stoletje, 26. januar
2017



Javna predstavitev odbora IMCO o reviziji uredbe o sodelovanju na področju varstva
potrošnikov , 9. november 2016
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Skupna javna predstavitev odborov IMCO in JURI o pogodbenih razmerjih in pravnih
sredstvih, ki so potrošnikom na voljo na digitalnem področju, 24. maj 2016



Javna predstavitev odbora IMCO o tem, kako ukrepati, da bi bila javna naročila za
obrambo učinkovitejša na enotnem trgu, 21. april 2016



Skupna javna predstavitev odborov IMCO in INTA o TTIP:javna naročila – izzivi in
priložnosti za EU in ZDA, 20. april 2016



Javna predstavitev odbora IMCO o reviziji direktive o strelnem orožju, 15. marec
2016



Javna predstavitev odbora IMCO o strategiji enotnega trga, 23. februar 2016



Javna predstavitev odbora IMCO o netarifnih ovirah za trgovino na notranjem trgu,
14. januar 2016



Javna predstavitev odbora IMCO o EGP-Švica:Ovire pri dokončnem oblikovanju
notranjega trga, 7. maj 2015



Skupna javna predstavitev odborov IMCO in INTA o TTIP:izzivi in priložnosti za
notranji trg, 24. februar 2015



Javna predstavitev odbora IMCO o tem, zakaj Evropa potrebuje pravni okvir za
carinske sankcije, 22. januar 2015



Javna predstavitev odbora IMCO o vplivu partnerstva TTIP na notranji trg, 17. marec
2014

Tematski sektor A je organiziral naslednje delavnice: Ekonomska in znanstvena politika za
odbor IMCO:


Delavnica o zahtevah za homologacijo motornih vozil, november 2018



Delavnica o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga, oktober 2018



Delavnica o prispevku notranjega trga in varstva potrošnikov k rasti, julij 2018



Delavnica o uredbi o prostem pretoku podatkov – temelj enotnega digitalnega trga,
februar 2018



Delavnica o svežnju strategije za javno naročanje, februar 2018



Delavnica o reformiranju poklicnih storitev, julij 2017



Delavnica o posledicah brexita, februar 2017



Delavnica o sodelovalnem gospodarstvu, november 2016



Delavnica o reformi enotnega trga za gnojilne proizvode, oktober 2016



Delavnica o odnosih med franšizodajalci in franšizojemalci:regulativni okvir in
trenutni izziv, julij 2016



Delavnica o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano med podjetji,
marec 2015



Delavnica o gradnikih vsesplošno razširjenega enotnega digitalnega trga, november
2014
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X. Misije, delegacije in drugi dogodki


Misija odbora IMCO v Grčiji (pristanišče Pirej, Kreta), od 17. do 19. decembra 2018



Misija odbora IMCO na Japonskem (Tokio – Kjoto), od 17. do 21. septembra 2018



Misija odbora IMCO na Kitajskem (Šanghaj in Kanton), od 17. do 19. julija 2018



Misija odbora IMCO v Italiji (Firence in Livorno), od 4. do 6. aprila 2018



Misija odbora IMCO v Španiji (Madrid), od 12. do 14. februarja 2018



Obisk delegacije odbora IMCO v Kanadi (Ottawa), od 17. do 21. julija 2017



Obisk delegacije odbora IMCO v ZDA (Washington) od 19. do 21. septembra 2017



Misija odbora IMCO v Estoniji (Talin), od 19. do 21. aprila 2017



Obisk delegacije odbora IMCO v Indiji (Mumbaj in New Delhi), od 21. do 23.
februarja 2017



Obisk delegacije odbora IMCO v Mehiki (Cancun), od 6. do 9. decembra 2016



Obisk delegacije odbora IMCO v Švici (Ženeva), 31. oktober 2016



Misija odbora IMCO v Združenem kraljestvu, od 21. do 23. septembra 2016



Obisk delegacije odbora IMCO v Mehiki, od 20. do 23. junija 2016



Misija odbora IMCO v Latviji, 16. in 17. februar 2015



Delegacija odbora IMCO na Nizozemskem, 5. in 6. november 2015



Obisk delegacije odbora IMCO v ZDA (Silicijeva dolina), od 21. do 23. julija 2015

Delovne skupine odbora IMCO:


Delovna skupina za enotni digitalni trg
Skupno je bilo v 8. mandatu Evropskega parlamenta organiziranih 17 srečanj delovne
skupine, na katerih so člani odbora IMCO razpravljali o številnih ključnih vprašanjih v
zvezi z enotnim digitalnim trgom, kot so e-trgovina, geografsko blokiranje, umetna
inteligenca, lažne novice, konkurenca in izbira za potrošnike. Več informacij o teh
temah najdete tukaj.

Druge delovne skupine:


Delovna skupina za pravna vprašanja v zvezi z razvojem robotike



Delovna skupina za pravice intelektualne lastnine in reformo avtorskih pravic



Delovna skupina za digitalno unijo



Delovna skupina za učinke digitalizacije, robotike in umetne inteligence na trg dela

Drugi dogodki in dejavnosti:


Konferenca odbora IMCO: Usposabljanje malih in srednjih podjetij na področju
zakonodaje o varstvu potrošnikov – pilotni projekt EP:pregled stanja in nadaljnje
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ukrepanje, 27. november 2018


Odbor IMCO, Okrogla miza o maloprodajnem trgu, 15. februar 2016



Medodborna mreža o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov



Mreža za vključevanje načela enakosti spolov



Mreža večletnega finančnega okvira



Mreža za peticije



Skupina odbora INTA za spremljanje za ZDA pri pogajanjih o TTIP



Forum na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano – mehanizem
za povratne informacije Komisije
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