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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEP 

18. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravstvu - EPA 523 -111 

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 26.9.2002 ob SKLEP: 
obravnavi predloga zakona o zdravstvu - prva obravnava, na 
podlagi 122. člena Poslovnika Državnega zbora, sprejel naslednji Predlog zakona o zdravstvu - prva obravnava, ni primeren za 

nadaljnjo obravnavo. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOLOČITVI 

VOLILNIH OKRAJEV ZA VOLITVE 

POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI 

ZBOR (ZDVODZ) 

■ EPA 729 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Ljubljana, 17.09.2002 

Zadeva: UMIK PREDLOGA ZAKONA 

Na podlagi 118. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
podpisani poslanec sporoča, da v imenu in v soglasju skupine 
poslancev kot prvopodpisani umika iz zakonodajnega 
postopka predlog Zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve 
poslank in poslancev v Državni zbor (EPA 0729-II). 

Rudolf Petan, l.r. 
poslanec DZ RS 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOLOČITVI 

VOLILNIH OKRAJEV ZA VOLITVE 

POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI 

ZBOR (ZDVODZ-1) 

- EPA 730 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Ljubljana, 17.09.2002 

Zadeva: UMIK PREDLOGA ZAKONA 

Na podlagi 118. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
podpisani poslanec sporoča, da v imenu in v soglasju skupine 
poslancev kot prvopodpisani urnika iz zakonodajnega 
postopka predlog Zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve 
poslank in poslancev v Državni zbor (EPA 0730-II). 

Franc Pukšič, l.r. 
poslanec DZ RS 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOLOČITVI 

VOLILNIH OKRAJEV ZA VOLITVE 

POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI 

ZDOR (ZDVODZ-2) 

- EPA 734 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Ljubljana, 17.09.2002 

Zadeva: UMIK PREDLOGA ZAKONA 

Na podlagi 118. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
prvopodpisana poslanca DZ sporočata, da umikata iz 

zakonodajnega postopka predlog Zakona o določitvi volilnih 
okrajev za volitve poslank in poslancev v Državni zbor (EPA 
0734-II). 

Mirko Zamernik, l.r. 
poslanec DZ RS 

Franc Čebulj, l.r. 
poslanec DZ RS 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOLOČITVI 

VOLILNIH OKRAJEV ZA VOLITVE 

POSLANK IN POSLANCEV V DRŽAVNI 

ZDOR (ZDVODZ-3) 

- EPA 735 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Ljubljana, 17.09.2002 

Zadeva UMIK PREDLOGA ZAKONA 

Na podlagi 118. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
podpisani poslanec sporoča, da umika iz zakonodajnega 
postopka predlog Zakona o določitvi volilnih okrajev za volitve 
poslank in poslancev v Državni zbor (EPA 0735-II). 

Janez Janša, l.r. 
poslanec DZ RS 

* 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 

TELEKOMUNIKACIJAH (Ztel-2) 

EPA 81 - III 

Franc Sušnik, 
Poslanec DZ RS 

Ljubljana, 17.09.2002 

Zadeva: UMIK PREDLOGA ZAKONA 

Na podlagi 118. člena Poslovnika Državnega zbora RS 

podpisani poslanec sporoča, da v imenu in soglasju s 
predlagatelji kot prvopodpisani poslanec DZ umika iz 
zakonodajnega postopka predlog Zakona o telekomunikacijah 
(EPA 0081-111). 

Franc Sušnik, l.r. 
poslanec DZ RS 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA 0 PREPOVEDIH 

ALI OMEJITVAH UPORABE MIN, MIN 

PRESENEČENJA IN DRUGIH PRIPRAV, 

KOT JE BIL SPREMENJEN 3. MAJA 1996 

(PROTOKOL II, KOT JE BIL SPREMENJEN 

3. MAJA 1996), PRILOŽENEGA 

KONVENCIJI 0 PREPOVEDI ALI OMEJITVI 

UPORABE NEKATERIH VRST KLASIČNEGA 

OROŽJA, ZA KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA 

IMAJO ČEZMERNE TRAVMATIČNE UČINKE 

ALI DA GLEDE CILJEV DELUJEJO ENAKO 

(MPPOUM) 

- EPA 642 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE I 
EVA: 2002-1811-0050 
Številka: 222-11/2002-2 
Ljubljana, 23.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 24.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
PREPOVEDIH ALI OMEJITVAH UPORABE MIN, MIN 
PRESENEČENJA IN DRUGIH PRIPRAV, KOT JE BIL 
SPREMENJEN 3. MAJA 1996 (PROTOKOL II, KOT JE BIL 
SPREMENJEN 3. MAJA 1996), PRILOŽENEGA KONVENCIJI 
O PREPOVEDI ALI OMEJITVI UPORABE NEKATERIH VRST 
KLASIČNEGA OROŽJA, ZA KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA 
IMAJO ČEZMERNE TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE 
CILJEV DELUJEJO ENAKO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
24.9.2002 

EVA 2002-1811-0050 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI 
PROTOKOLA O PREPOVEDIH ALI OMEJITVAH UPORABE MIN, MIN 

PRESENENČENJA IN DRUGIH PRIPRAV, KOT JE BIL SPREMENJEN 3. MAJA 1996 
(PROTKOL II, KOT JE BIL SPREMENJEN 3. MAJA 1996), PRILOŽENEGA KONVENCIJI 
O PREPOVEDI ALI OMEJITVI UPORABE NEKATERIH VRST KLASIČNEGA OROŽJA, 
ZA KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE TRAVMATIČNE UČINKE ALI 

DA GLEDE CILJEV DELUJEJO ENAKO 

1. člen 

Ratificira se Protokol o prepovedih ali omejitvah uporabe min, min 
presenečenja in drugih priprav v besedilu, kot je bil spremenjen 3. 
maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. maja 1996), priložen 
Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne 
travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako, ki je bil sprejet 

na Konferenci držav pogodbenic Konvencije o prepovedi določenih 
konvencionalnih orožij v Ženevi 3. maja 1996. 

2. člen 

Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

* 
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PROTOKOL 2. člen 
Pomen izrazov 

O PREPOVEDIH ALI OMEJITVAH UPORABE MIN, MIN 
PRESENEČENJA IN DRUGIH PRIPRAV, KOT JE BIL 
SPREMENJEN 3. MAJA 1996 (PROTOKOL II, KOT JE 

BIL SPREMENJEN 3. MAJA 1996), PRILOŽEN 
KONVENCIJI O PREPOVEDI ALI OMEJITVI UPORABE 

NEKATERIH VRST KLASIČNEGA OROŽJA, ZA 
KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE 

TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE CILJEV 
DELUJEJO ENAKO 

1. ČLEN: SPREMENJENI PROTOKOL 

S tem se spreminja Protokol o prepovedih ali omejitvah uporabe 
min, min presenečenja in drugih priprav (Protokol II)), priložen 
Konvenciji o prepovedi in omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne 
travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako (konvencija). 
Spremenjeno besedilo protokola se glasi: 

"Protokol o prepovedih ali omejitvah uporabe min, min 
presenečenja in drugih priprav, kot je bil spremenjen 3. maja 1996 
(Protokol II) z dne 3. maja 1996) 

1. člen 
Obseg uporabe 

1. Ta protokol se nanaša na uporabo min, min presenečenja in 
drugih priprav, opredeljenih v njem, na zemlji, vključno z minami, 
položenimi na zaprtih obalah, križiščih vodnih poti ali rek, vendar 
ne velja za uporabo protiladijskih min na morju ali notranjih vodnih 
poteh. 

2. Ta protokol se poleg razmer, omenjenih v 1. členu te konvencije, 
uporablja za razmere, omenjene v 3. členu, skupnem za Ženevske 
konvencije z dne 12. avgusta 1949. Ta protokol se ne uporablja 
ob notranjih nemirih in napetostih, kot so neredi, osamljena in 
posamična dejanja nasilja ter druga podobna dejanja, ki niso 
oboroženi spopadi. 

3. Ob oboroženih spopadih, ki niso mednarodne narave in 
nastanejo na ozemlju ene od visokih pogodbenic, vsako 
udeleženko v spopadu zavezuje uporaba prepovedi in omejitev 
tega protokola. 

4. Ni se mogoče sklicevati na kar koli v tem protokolu z namenom 
prizadeti suverenost države ali odgovornost vlade, da z vsemi 
zakonitimi sredstvi ohranja ali ponovno vzpostavi red in mir v 
državi ali da brani narodno enotnost in ozemeljsko celovitost 
države. 

5. Ni se mogoče sklicevati na kar koli v tem protokolu kot opravičilo 
za posreden ali neposreden poseg iz katerega koli razloga v 
oborožen spopad ali v notranje ali zunanje zadeve visoke 
pogodbenice na ozemlju, na katerem ta spopad nastane. 

6. Uporaba določb tega protokola za udeleženke v spopadu, ki 
niso visoke pogodbenice in so sprejele ta protokol, niti eksplicitno 
niti implicitno ne spremeni njihovega pravnega statusa ali pravnega 
statusa spornega ozemlja. 

V tem protokolu: 

1. "Mina" pomeni eksplozivno sredstvo, položeno v zemljo ali pod 
drugo površino, nanjo ali njeno bližino in zasnovano tako, da 
eksplodira zaradi prisotnosti ali bližine osebe ali vozila ali stika z 
njima. 

2. "Daljinsko dostavljena mina" pomeni mino, ki ni neposredno 
položena na mesto, temveč jo dostavi izstrelek lansirnega 
sredstva, topništva, minometa ali podobnega sredstva ali pa je 
odvržena iz letala. Mine, dostavljene iz sistema na kopnem iz 
razdalje manj kot 500 m, ne veljajo za "daljinsko dostavljen", če 
se uporabljajo v skladu s 5. členom in drugimi ustreznimi členi 
tega protokola. 

3."Protipehotna mina" pomeni mino, ki je predvsem zasnovana 
tako, da eksplodira zaradi prisotnosti ali bližine osebe ali stika z 
njo in bo onesposobila, poškodovala ali ubila eno ali več oseb. 

4."Mina presenečenja" pomeni vsako pripravo ali sredstvo, ki je 
zasnovano, izdelano ali prilagojeno za ubijanje ali poškodovanje 
in deluje nepričakovano, ko oseba premakne navidezno neškodljiv 
predmet ali se mu približa ali opravi na videz varno dejanje. 

5."Druge priprave" pomenijo ročno nameščeno eksplozivno 
sredstvo in priprave, vključno z improviziranimi eksplozivnimi 
pripravami, ki so zasnovane za ubijanje, ranitev ali poškodovanje 
in se sprožijo ročno, daljinsko ali samodejno po določenem času. 

6."Vojaški cilj" pomeni vsak objekt, ki po svoji naravi, lokaciji, namenu 
ali uporabi učinkovito prispeva k vojaški akciji in katerega celotno 
ali delno uničenje, zavzetje ali nevtralizacija v okoliščinah, ki 
vladajo v tistem času, zagotavlja določeno vojaško prednost. 

7. "Civilni objekti" so vsi objekti, ki niso vojaški cilji, kot so opredeljeni 
v šestem odstavku tega člena. 

8."Minsko polje" je določeno območje, na katerem so položene 
mine, "minirano območje" pa je območje, ki je nevarno zaradi 
prisotnosti min. "Lažno minsko polje" pomeni območje brez min, 
ki posnema minsko polje. Izraz "minsko polje" vključuje tudi lažna 
minska polja. 

9."Evidentiranje" pomeni fizični, administrativni in tehnični postopek, 
namenjen pridobitvi vseh razpoložljivih informacij, ki olajšujejo 
lokacijo minskih polj, miniranih območij, min, min presenečenja in 
drugih priprav, zaradi evidentiranja v uradnih evidencah. 

10."Mehanizem za samouničenje" pomeni vgrajen ali z zunanje 
strani pritrjen samodejno delujoč mehanizem, ki zagotavlja uničenje 
eksplozivnega sredstva, v katero je vgrajen ali na katero je pritrjen. 

11 ."Mehanizem za samonevtralizacijo" pomeni vgrajen, samodejno 
delujoč mehanizem, zaradi katerega eksplozivno sredstvo, v 
katero je vstavljen, po določenem času ne deluje več. 

12. "Samodeaktiviranje" pomeni samodejno povzročitev, da 
eksplozivno sredstvo ne deluje zaradi nepovratne izrabe 
sestavnega dela, na primer baterije, ki je bistvenega pomena za 
delovanje eksplozivnega sredstva. 
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13. "Daljinsko upravljanje" pomeni upravljanje s pomočjo ukazov 
na daljavo. 

14. "Priprava proti onesposobljenju" pomeni napravo za zaščito 
mine, ki je del mine, pritrjena nanjo ali postavljena podnjo in se 
aktivira, kadar se skuša mina onesposobiti. 

15. "Prenos" poleg fizičnega premika min na državno ozemlje ali z 
njega obsega prenos lastninske pravice do min in nadzora nad 
njimi, vendar ne obsega prenosa lastninske pravice do ozemlja, 
na katerem so mine položene. 

3. člen 
Splošne omejitve uporabe min, min presenečenja in 

drugih priprav 

1. Ta člen se uporablja za: 
a) mine, 
b) mine presenečenja in 
c) druge priprave. 

2. Vsaka visoka pogodbenica ali udeleženka v spopadu je v skladu 
z določbami tega protokola odgovorna za vse mine, mine 
presenečenja in druge priprave, ki jih uporabi, in se zavezuje, da 
jih bo pospravila, odstranila, uničila ali vzdrževala, kot je 
opredeljeno v 10. členu tega protokola. 

3. V vseh okoliščinah je prepovedano uporabiti katero koli mino, 
mino presenečenja ali drugo pripravo, ki je zasnovana tako ali je 
takšna, da povzroči odvečno poškodbo ali nepotrebno trpljenje. 

4. Orožje, za katero se uporablja ta člen, mora strogo izpolnjevati 
standarde in omejitve, opredeljene v Tehnični prilogi v zvezi z 
vsako posamezno kategorijo. 

5. Prepovedano je uporabiti mine, mine presenečenja ali druge 
priprave, pri katerih se uporablja mehanizem ali priprava, posebej 
zasnovana za aktiviranje eksplozivnega sredstva ob prisotnosti 
običajnih minoiskalcev kot posledica njihovega magnetnega ali 
drugačnega nekontaktnega vpliva pri običajni uporabi med postopki 
odkrivanja. 

6. Prepovedano je uporabljati mine s samodeaktiviranjem, 
opremljene s pripravo proti onesposobljenju, ki je zasnovana tako, 
da lahko priprava proti onesposobljenju deluje, potem ko mina ni 
več sposobna delovati. 

7. V vseh okoliščinah je propovedano usmerjati orožje, za katero 
se uporablja ta člen, v napadu, obrambi ali kot povračilo proti 
civilnemu prebivalstvu ali proti posameznim civilistom ali civilnim 
objektom. 

8. Nerazlikovalna uporaba orožja, za katero se uporablja ta člen, 
je prepovedana. Nerazlikovalna uporaba je vsaka namestitev 
takega orožja: 

a) ki ni na vojaškem cilju ali usmerjeno nanj. Ob dvomu, ali 
se objekt, ki se navadno uporablja v civilne namene, kot 
npr. mesto bogoslužja, hiša ali drugačno bivališče ali šola, 
uporablja zato, da bi učinkovito prispeval k vojaški akciji, 
se predpostavlja, da se ne uporablja v tak namen; 

b) pri katerem se uporablja metoda ali sredstvo za dostavo, 
ki ga ni mogoče usmeriti na poseben vojaški cilj, ali 

c) za katero se lahko pričakuje, da bo povzročilo slučajno 
izgubo človeških življenj in poškodb civilistov, škodo na 
civilnih objektih ali kombinacijo tega, kar bi bilo pretirano 
glede na konkretno in neposredno pričakovano vojaško 
prednost. 

9. Več jasno ločenih in razločnih vojaških ciljev, določenih v 
velemestu, mestu, vasi ali na drugem območju s podobno 
koncentracijo civilistov ali civilnih objektov, se ne sme obravnavati 
kot en sam vojaški cilj. 

10. Sprejeti je treba vse izvedljive previdnostne ukrepe za zaščito 
civilistov pred učinki orožja, za katero se uporablja ta člen. Izvedljivi 
previdnostni ukrepi so tisti previdnostni ukrepi, ki so v praksi 
izvedljivi ob upoštevanju vseh okoliščin, tudi humanitarnih in 
vojaških, ki vladajo v tistem času. Te okoliščine vključujejo, vendar 
niso omejene na: 

a) kratkoročni in dolgoročni učinek min na lokalno civilno 
prebivalstvo med obstojem minskega polja; 

b) možne ukrepe za zaščito civilistov (na primer: 
ograjevanje, znaki, opozorila in nadzorovanje); 

c) razpoložljivost in izvedljivost uporabe drugih možnosti in 
d) kratkoročne in dolgoročne vojaške potrebe po minskem 

polju. 

11. Pri vsakem polaganju min, min presenečenja in drugih priprav, 
ki lahko prizadenejo civilno prebivalstvo, je potrebno učinkovito 
vnaprejšnje opozorilo, razen če tega okoliščine ne dovoljujejo. 

4. člen 
Omejitve uporabe protipehotnih min 

Prepovedano je uporabljati protipehotne mine, ki jih ni mogoče 
odkriti, kot je določeno v drugem odstavku Tehnične priloge. 

5. člen 
Omejitve uporabe protipehotnih min, razen daljinsko 

dostavljenih min 

1 .Ta člen se uporablja za protipehotne mine, razen za daljinsko 
dostavljene mine. 

2. Prepovedano je uporabiti orožje, za katero se uporablja ta člen 
in ki ni v skladu z določbami za samouničenje ali samodeaktiviranje 
v Tehnični prilogi, razen če: 

a) ni tako orožje postavljeno znotraj perimetrsko označenega 
območja, ki ga nadzoruje vojaško osebje, in ni zaščiteno 
z ograjo ali z drugimi sredstvi, da bi se tako zagotovila 
učinkovita izključitev civilistov z območja. Označitev mora 
biti razločna in trajna in mora biti vidna za osebo, ki 
namerava vstopiti na perimetrsko označeno območje, in 

b) se tako orožje ne odstrani, preden se območje zapusti, 
razen če se območje ne preda silam druge države, ki 
sprejme odgovornost za ohranjanje zaščite, ki jo zahteva 
ta člen, in za naknadno odstranitev tega orožja. 

3. Udeleženka v spopadu je oproščena nadaljnjega izpolnjevanja 
določb pododstavkov a) in (b) drugega odstavka tega člena samo, 
če tako izpolnjevanje ni izvedljivo zaradi nasilne izgube nadzora 
nad območjem kot posledice vojaške akcije sovražnika, vključno 
z razmerami, ko neposredna sovražnikova vojaška akcija tako 
izpolnjevanje onemogoča. Če ta udeleženka ponovno pridobi 
nadzor nad območjem, mora spet izpolnjevati določbe 
pododstavkov a) in b) drugega odstavka tega člena. 

4. Če sile ene od udeleženk v spopadu pridobijo nadzor nad 
ozemljem, na katerem je bilo položeno orožje, za katero se 
uporablja ta člen, morajo te sile v največjem izvedljivem obsegu 
ohranjati in po potrebi vzpostaviti zaščito, ki jo zahteva ta člen, 
dokler to orožje ni odstranjeno. 
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5. Sprejeti je treba vse izvedljive ukrepe, da se preprečijo 
nepooblaščena odstranitev, okvara, uničenje ali prikrivanje vsake 
priprave, sistema ali materiala, ki se uporablja za določitev 
perimetra ali perimetrsko označenega območja. 

6. Orožje, za katero se uporablja ta člen in ki usmerja delce v 
horizontalnem snopu, manjšem od 90 stopinj, in ki je nameščeno 
na tla ali nad tlemi, se lahko uporablja brez ukrepov, predvidenih 
v pododstavku a) drugega odstavka tega člena, največ za 72 ur, 
če: 

a) je locirano v neposredni bližini vojaške enote, ki ga je 
namestila, in 

b) območje nadzoruje vojaško osebje, ki zagotavlja 
učinkovito izločitev civilistov. 

6. člen 
Omejitve uporabe daljinsko dostavljenih min 

1. Prepovedano je uporabljati daljinsko dostavljene mine, razen 
če niso registrirane v skladu s pododstavkom b) prvega odstavka 
Tehnične priloge. 

2. Prepovedano je uporabljati daljinsko dostavljene protipehotne 
mine, ki ne izpolnjujejo določb o samouničenju in samodeaktiviranju 
v Tehnični prilogi. 

3. Prepovedano je uporabljati daljinsko dostavljene mine, razen 
protipehotne mine, če niso v izvedljivem obsegu opremljene z 
učinkovitim mehanizmom za samouničenje ali samonevtralizacijo 
in imajo rezervno samodeaktiviranje, zasnovano tako, da mina 
ne bo več delovala kot mina, ko se ne uporablja več v vojaške 
namene, zaradi katerih je bila nameščena. 

4. Treba je učinkovito vnaprej opozoriti na vsako dostavo ali 
odmetavanje daljinsko dostavljenih min, ki lahko prizadenejo civilno 
prebivalstvo, razen če okoliščine tega ne dovoljujejo. 

7. člen 
Prepovedi uporabe min presenečenja in drugih 

priprav 

1. Ne da bi to vplivalo na pravila mednarodnega prava, ki se 
uporabljajo v oboroženih spopadih v zvezi z zvijačo in 
zahrbtnostjo, je v vseh okoliščinah prepovedano uporabljati mine 
presenečenja in druge priprave, ki so kakor koli pritrjene ali 
povezane z: 

a) mednarodno priznanimi zaščitnimi oznakami, znaki ali 
signali; 

b) bolnimi, ranjenimi ali mrtvimi; 
c) kraji pokopa ali sežiga ali grobovi; 
d) sanitetnimi objekti, opremo, materialom ali prevoznimi 

sredstvi; 
e) otroškimi igračami ali drugimi prenosnimi predmeti ali 

izdelki, posebej zasnovanimi za hranjenje, zdravje, 
higieno, oblačenje ali izobraževanje otrok; 

f) hrano ali pijačo; 
g) kuhinjskim orodjem ali pripomočki, razen v vojaških 

ustanovah, na vojaških lokacijah ali vojaških skladiščih; 
h) objekti, ki so nedvomno verske narave; 
i) zgodovinskimi spomeniki, umetniškimi deli ali kraji 

bogoslužja, ki so kulturna ali duhovna dediščina narodov; 
j) živalmi ali njihovimi trupli. 

2. Prepovedano je uporabljati mine presenečenja ali druge priprave 
v obliki navidezno neškodljivih prenosnih predmetov, ki so izrecno 
zasnovani in zgrajeni tako, da vsebujejo eksplozivni material. 

3. Brez vpliva na določbe 3. člena je prepovedano uporabljati 
orožje, za katero se uporablja ta člen, v katerem koli velemestu, 
mestu, vasi ali na drugem območju, kjer je gostota prebivalcev 
podobna, in se boj med kopenskimi silami ne odvija niti ne grozi, 
razen če 

a) se postavi na vojaški cilj ali v njegovo neposredno bližino 
ali 

b) so sprejeti ukrepi za zaščito civilistov pred njegovimi 
učinki, na primer postavitev straž za opozarjanje, izdaja 
opozoril ali postavitev ograj. 

8. člen 
Prenos 

1. Za pospešitev namenov tega protokola se vsaka visoka 
pogodbenica: 

a) zavezuje, da ne bo prenesla nobene mine, katere uporaba 
je s tem protokolom prepovedana; 

b) zavezuje, da ne bo prenesla nobene mine na nobenega 
prejemnika, razen državo ali državno agencijo, ki je za 
prejem pooblaščena; 

c) zavezuje, da bo omejevala prenos vseh min, katerih 
uporaba je po tem protokolu prepovedana. Še zlasti se 
vsaka visoka pogodbenica zavezuje, da ne bo prenašala 
nobenih protipehotnih min na države, ki jih ta protokol ne 
zavezuje, razen če se država prejemnica strinja, da bo 
uporabljala ta protokol, in 

d) zavezuje, da bo zagotovila, da bosta tako država predaje 
kot prejema pri vsakem prenosu v skladu s tem členom 
v celoti izpolnjevali ustrezne določbe tega protokola in 
veljavne norme mednarodnega prava. 

2. Če visoka pogodbenica izjavi, da bo odložila izpolnjevanje 
posebnih določb o uporabi določenih min, kot je predvideno v 
Tehnični prilogi, za te mine kljub temu velja pododstavek a) prvega 
odstavka tega člena. 

3. Vse visoke pogodbenice se do začetka veljavnosti tega 
protokola vzdržijo kakršnega koli ukrepanja, ki ne bi bilo v skladu 
s pododstavkom a) prvega odstavka tega člena. 

9. člen 
Evidentiranje in uporaba informacij o minskih poljih, 
miniranih območjih, minah, minah presenečenja in 

drugih pripravah 

1. Vse informacije v zvezi z minskimi polji, miniranimi območji, 
minami, minami presenečenja in drugimi pripravami se evidentirajo 
v skladu z določbami Tehnične priloge. 

2. Vse te evidence obdržijo udeleženke v spopadu, ki po 
prenehanju sovražnosti brez odlašanja sprejmejo vse potrebne 
in ustrezne ukrepe, vključno z uporabo teh informacij, za zaščito 
civilistov pred posledicami minskih polj, miniranih območij, min, 
min presenečenja in drugih priprav na območjih pod svojim 
nadzorom. 
Istočasno morajo drugi udeleženki ali udeleženkam v spopadu in 
generalnemu sekretarju Združenih narodov dati na voljo vse 
informacije, ki jih imajo v zvezi z minskimi polji, miniranimi območji, 
minami, minami presenečenja in drugimi pripravami, ki so jih 
položile na območja, ki niso več pod njihovim nadzorom; kadar pa 
so sile udeleženke v spopadu na ozemlju nasprotne strani, lahko 
vsaka udeleženka take informacije zadrži pred generalnim 
sekretarjem in drugo udeleženko na podlagi vzajemnosti v obsegu, 
v kakršnem tako zadržanje zahtevajo varnostni interesi, dokler 
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je udeleženka na ozemlju druge udeleženke. V tem primeru se 
zadržane informacije razkrijejo, takoj ko to dovoljujejo varnostni 
interesi. Kadar je to mogoče, skušajo udeleženke v spopadu z 
medsebojnim sporazumom zagotoviti čimprejšnje razkritje teh 
informacij na način, ki je v skladu z varnostnimi interesi vsake 
udeleženke. 

3. Ta člen ne vpliva na določbe 10. in 12. člena tega protokola. 

10. člen 
Odstranitev minskih polj, miniranih območij, min, min 

presenečenja in drugih priprav ter mednarodno 
sodelovanje 

1. Takoj po prenehanju sovražnosti je treba očistiti, odstraniti, 
uničiti ali vzdrževati vsa minska polja, minirana območja, mine, 
mine presenečenja in druge priprave v skladu s 3. členom in 
drugim odstavkom 5. člena tega protokola. 

2. Visoke pogodbenice in udeleženke v spopadu so tako 
odgovorne za minska polja, minirana območja, mine, mine 
presenečenja in druge priprave na območjih, ki so pod njihovim 
nadzorom. 

3. V zvezi z minskimi polji, miniranimi območji, minami, minami 
presenečenja in drugimi pripravami zagotovi udeleženka, ki jih je 
položila na območjih, nad katerimi nima več nadzora, udeleženki, 
ki ima nadzor nad območjem v skladu z drugim odstavkom tega 
člena, tehnično in materialno pomoč, potrebno za izpolnjevanje 
take odgovornosti, v obsegu, ki ga ta udeleženka dovoljuje. 

4. Kadar koli je potrebno, si udeleženke prizadevajo doseči 
sporazum med seboj, in kadar je to ustrezno, z drugimi državami 
in mednarodnimi organizacijami o zagotavljanju tehnične in 
materialne pomoči, kar v ustreznih okoliščinah vključuje izvajanje 
skupnih operacij, potrebnih za izpolnjevanje take odgovornosti. 

11. člen 
Tehnološko sodelovanje in pomoč 

1. Vsaka visoka pogodbenica se zavezuje, da bo olajšala 
sodelovanje, in ima pravico, da v najširšem možnem obsegu 
sodeluje pri izmenjavi opreme, materiala ter znanstvenih in 
tehnoloških informacij v zvezi z izvajanjem tega protokola in načini 
odstranjevanja min. Še zlasti visoke pogodbenice ne smejo 
predpisovati neprimernih omejitev za zagotavljanje opreme za 
odstranjevanje min in s tem povezanih tehnoloških informacij v 
humanitarne namene. 

2. Vsaka visoka pogodbenica se zavezuje,' da bo zagotovila 
informacije o odstranjevanju min za podatkovno bazo, ki je 
vzpostavljena v sistemu Združenih narodov, še posebej 
informacije v zvezi z različnimi postopki odstranjevanja min, in 
sezname strokovnjakov, strokovnih agencij ali kontaktnih oseb 
vsake države za odstranjevanje min. 

3. Vsaka visoka pogodbenica, ki to lahko naredi, zagotovi pomoč 
pri odstranjevanju min prek sistema Združenih narodov, drugih 
mednarodnih teles ali na dvostranski podlagi ali pa prispeva v 
Prostovoljno fundacijo Združenih narodov za pomoč pri 
odstranjevanju min. 

4. Prošnje visokih pogodbenic za pomoč, podkrepljene z 
ustreznimi informacijami, se lahko predajo Združenim narodom, 
drugim ustreznim telesom ali drugim državam.Te prošnje se lahko 
predložijo generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki jih preda 
vsem visokim pogodbenicam in ustreznim mednarodnim 
organizacijam. 

5. V primeru prošenj Združenim narodom lahko generalni sekretar 
Združenih narodov v okviru sredstev, ki so mu na voljo, ustrezno 
ukrepa, da se oceni položaj, in v sodelovanju z visoko pogodbenico 
prosilko določi ustrezno zagotovitev pomoči pri odstranjevanju 
min ali izvajanju protokola. Generalni sekretar lahko o vsaki taki 
oceni kot tudi o vrsti in obsegu potrebne pomoči poroča visokim 
pogodbenicam. 

6. Brez vpliva na ustavne in druge zakonske določbe visokih 
pogodbenic se te zavezujejo, da bodo sodelovale in prenašale 
načine za lažje izvajanje ustreznih prepovedi in omejitev, določenih 
s tem protokolom. 

7. Vsaka visoka pogodbenica ima pravico zaprositi za strokovno 
pomoč v zvezi s posebno ustrezno tehnologijo, razen tehnologije 
orožja, in jo prejeti, kadar je to primerno, od druge visoke 
pogodbenice, kot je to potrebno in izvedljivo, da se skrajša rok 
odloga, določen v Tehnični prilogi. 

12. člen 
Zaščita pred učinki minskih polj, miniranih območij, 

min, min presenečenja in drugih priprav 

1. Uporaba 
a) Razen sil in misij, omenjenih v točki i) pododstavka a) 

drugega odstavka tega člena, se ta člen uporablja samo 
za misije, ki opravljajo naloge na območju z dovoljenjem 
visoke pogodbenice, na katere ozemlju se naloge 
opravljajo. 

b) Uporaba določb tega člena za udeleženke v spopadu, ki 
niso visoke pogodbenice, niti eksplicitno niti implicitno ne 
spremeni njihovega pravnega statusa ali pravnega 
statusa spornega ozemlja. 

c) Določbe tega člena ne vplivajo na obstoječe mednarodno 
humanitarno pravo ali druge veljavne mednarodne 
instrumente niti na sklepe Varnostnega sveta Združenih 
narodov, ki predvidevajo višjo raven zaščite osebja, ki 
deluje po tem členu. 

2. Mirovne in nekatere druge sile in misije 
a) Ta odstavek se uporablja za: 

i) vse sile ali misije Združenih narodov, ki ohranjajo mir 
in izvajajo opazovanja ali podobne naloge na katerem 
koli območju v skladu z Ustanovno listino Združenih 
narodov, in 

ii) vsako misijo, vzpostavljeno v skladu z VIII. poglavjem 
Ustanovne listine Združenih narodov, ki izvaja naloge 
na območju spopada. 

b) Na zahtevo vodje sil ali misije, za katere se uporablja ta 
člen, vsaka visoka pogodbenica ali udeleženka v spopadu: 
i) če to lahko stori, sprejme take ukrepe, kot so potrebni 

za zaščito sil ali misije pred učinki min, min 
presenečenja in drugih priprav na katerem koli 
območju pod njenim nadzorom; 

ii) odstrani ali onesposobi, če je to mogoče, vse mine, 
mine presenečenja in druge priprave na tem območju, 
da bi učinkovito zaščitilo to osebje, in 

iii) obvesti vodjo sil ali misije o lokaciji vseh znanih minskih 
polj, rriiniranih območij, min, min presenečenja in 
drugih priprav na območju, na katerem sile ali misija 
opravljajo svoje naloge, in če je izvedljivo, vodji sil ali 
misije da na voljo vse informacije, ki jih ima v zvezi s 
temi minskimi polji, miniranimi območji, minami, minami 
presenečenja in drugimi pripravami. 
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3. Humanitarne misije in misije za ugotavljanje dejanskega stanja 
iz sistema Združenih narodov 

a) Ta odstavek se uporablja za vse humanitarne misije in 
misije za ugotavljanje dejanskega stanja iz sistema 
Združenih narodov. 

b) Na zahtevo vodje misije, za katero se uporablja ta 
odstavek, vsaka visoka pogodbenica ali udeleženka v 
spopadu: 
i) zagotovi osebju misije zaščito, kot je določena v točki 

i) pododstavka b) drugega odstavka tega člena, in 
ii) če je za izvajanje nalog misije potreben dostop do 

kraja ali čezenj pod njenim nadzorom in za 
zagotovitev varnega prehoda osebja misije na ta kraj 
ali čezenj: 
aa) razen če tega ne preprečujejo sovražnosti, 
obvesti vodjo misije o varni poti na ta kraj, če so take 
informacije na voljo, ali 
bb) če se informacije, s katerihrii se določa varna pot, 
ne zagotovijo v skladu s podtočko aa), če je potrebno 
in izvedljivo, naredi prehod čez minska polja. 

4. Misije Mednarodnega odbora Rdečega križa 
a) Ta odstavek se uporablja za vsako misijo Mednarodnega 

odbora Rdečega križa, ki opravlja naloge s privolitvijo 
države gostiteljice ali držav gostiteljic, kot je predvideno z 
Ženevskimi konvencijami z dne 12. avgusta 1949, in kadar 
je ustrezno, z njihovimi dodatnimi protokoli. 

b) Na zahtevo vodje misije, za katero se uporablja ta 
odstavek, vsaka visoka pogodbenica ali udeleženka v 
spopadu: 
i) osebju misije zagotovi zaščito, določeno v točki i) 

pododstavka b) drugega odstavka tega člena, in 
ii) sprejme ukrepe, določene v točki ii) pododstavka b) 

tretjega odstavka tega člena. 

5. Druge humanitarne misije in poizvedovalne misije 
a) Če se drugi, tretji in četrti odstavek tega člena ne 

uporabljajo za naslednje misije, pa se ta odstavek uporablja 
zanje, kadar opravljajo naloge na območju spopada ali 
pomagajo žrtvam spopada, in sicer za: 
i) vsako humanitarno misijo organizacije Rdečega križa 

ali Rdečega polmeseca vsake države ali njune 
mednarodne federacije; 

ii) vsako misijo nepristranske humanitarne organizacije, 
vključno z vsako nepristransko humanitarno misijo 
za razminiranje, in 

iii) vsako poizvedovalno misijo, vzpostavljeno v skladu 
z določbami Ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 
1949, in kadar je to ustrezno, njihovih dodatnih 
protokolov. 

b) Na zahtevo vodje misije, za katero se uporablja ta 
odstavek, vsaka visoka pogodbenica ali udeleženka v 
spopadu, če je izvedljivo: 
i) osebju misije zagotovi zaščito, določeno v točki i) 

pododstavka b) drugega odstavka tega člena, in 
ii) sprejme ukrepe, določene v točki ii) pododstavka b) 

tretjega odstavka tega člena. 

6. Tajnost 
Vse zaupno zagotovljene informacije v skladu s tem členom mora 
prejemnik obravnavati na tajen način in jih ne sme razkriti zunaj 
ustreznih sil ali misije brez izrecnega dovoljenja tistega, ki jih je 
zagotovil. 

7. Spoštovanje zakonov in predpisov 
Brez vpliva na privilegije in imunitete, ki jih lahko uživa, ali na 
zahteve, povezane z njegovimi dolžnostmi, mora osebje, ki 
sodeluje v silah in misijah, omenjenih v tem členu: 
a) spoštovati zakone in predpise države gostiteljice in 
b) se vzdržati ukrepanj ali dejavnosti, ki niso združljive z 

nepristransko in mednarodno naravo njegovih dolžnosti. 

13. člen 
Posvetovanja visokih pogodbenic 

1. Visoke pogodbenice se zavezujejo, da se bodo medsebojno 
posvetovale in sodelovale pri vseh vprašanjih v zvezi z izvajanjem 
tega protokola. V ta namen vsako leto poteka konferenca visokih 
pogodbenic. 

2. Sodelovanje na letnih konferencah se določi s poslovnikom. 

3. Delo konference vključuje: 
a) pregled izvajanja in statusa tega protokola; 
b) obravnavo zadev, ki izhajajo iz poročil visokih pogodbenic 

v skladu s četrtim odstavkom tega člena; 
c) pripravo na pregledne konference in 
d) obravnavo razvoja tehnologij za zaščito civilnega 

prebivalstva pred nerazlikovalnimi učinki min. 

4. Visoke pogodbenice zagotovijo letna poročila depozitarju, ki jih 
pred konferenco pošlje vsem visokim pogodbenicam, o teh 
zadevah: 

a) seznanjanju svojih oboroženih sil in civilnega prebivalstva 
s protokolom; 

b) programih odstranjevanja min in rehabilitacije; 
c) sprejetih ukrepih za izpolnjevanje tehničnih zahtev tega 

protokola in vseh drugih ustreznih informacijah v zvezi s 
tem; 

d) zakonodaji v zvezi s tem protokolom; 
e) ukrepih, sprejetih za mednarodno izmenjavo tehničnih 

informacij, mednarodno sodelovanje pri odstranjevanju 
min ter za strokovno sodelovanje in pomoč, in 

f) drugih ustreznih zadevah. 

5. Stroške Konference visokih pogodbenic krijejo visoke 
pogodbenice in države, ki niso pogodbenice in sodelujejo pri delu 
konference, v skladu z ustrezno prilagojeno lestvico Združenih 
narodov glede ocene stroškov. 

14. člen 
Skladnost 

1. Vsaka visoka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, vključno 
z zakonodajnimi in drugimi ukrepi, da bi osebam pod svojo 
pristojnostjo ali nadzorom preprečila kršitve tega protokola in jih 
odpravila ter preprečila in odpravila take kršitve na ozemlju pod 
svojo pristojnostjo ali nadzorom. 

2. Ukrepi, predvideni v prvem odstavku tega člena, vključujejo 
ustrezne ukrepe za uvedbo kazenskih sankcij proti osebam, ki v 
zvezi z oboroženim spopadom in v nasprotju z določbami tega 
protokola namerno ubijajo civilno prebivalstvo ali mu povzročajo 
resne poškodbe, in za uveljavitev kazenske odgovornosti takšnih 
oseb. 
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3. Vsaka visoka pogodbenica tudi zahteva, da njene oborožene 
sile izdajo ustrezna vojaška navodila in operativne postopke ter 
da se osebje oboroženih sil usposablja primerno dolžnostim in 
odgovornostim, s čimer se zagotovi skladnost z določbami tega 
protokola. 

4. Visoke pogodbenice se zavezujejo, da se bodo med seboj 
posvetovale in dvostransko sodelovale prek generalnega 
sekretarja Združenih narodov ali z uporabo drugih ustreznih 
mednarodnih postopkov za razreševanje vprašanj, ki se lahko 
pojavijo v zvezi z razlago in uporabo določb tega protokola. 

Tehnična priloga 

1. Evidentiranje 

a) Evidentiranje lokacije min, razen daljinsko dostavljenih min, 
minskih polj, miniranih območij, min presenečenja in drugih priprav 
se opravi v skladu s'temi določbami: 
i) lokacija minskih polj, miniranih območij ter območij min 

presenečenja in drugih priprav se navede natančno glede na 
koordinate vsaj dveh referenčnih točk in ocenjene dimenzije 
območja, na katerem je to orožje glede na te referenčne 
točke; 

ii) zemljevidi, skice ali druge evidence se izdelajo tako, da 
prikazujejo lokacijo minskih polj, miniranih območij, min 
presenečenja in drugih priprav glede na referenčne točke ter 
njihove perimetre in obseg, in 

iii) za odkrivanje in odstranjevanje min, min presenečenja in 
drugih priprav morajo zemljevidi, skice ali druge evidence 
vsebovati popolne informacije o vrsti, številu, tehniki 
namestitve, vrsti in življenjski dobi vžigalnika, datumu in času 
namestitve, morebitnih pripravah proti onesposobljenju in 
druge ustrezne podatke o vsem nameščenem orožju. Kadar 
koli je izvedljivo, mora zapisnik o minskem polju prikazovati 
natančno lokacijo vsake mine, razen pri vrstičnih minskih 
poljih, kjer zadostuje lokacija vrste. Posamično je treba 
evidentirati natančno lokacijo in mehanizem delovanja vsake 
nameščene mine presenečenja. 

b) Ocenjeno lokacijo in območje daljinsko dostavljenih min je treba 
označiti s koordinatami referenčnih točk (navadno vogalnih točk), 
jih potrditi, in kadar je to izvedljivo, jih ob prvi priložnosti označiti 
na tleh. Evidentirati je treba tudi skupno število in vrsto položenih 
min, datum in čas namestitve in čas, potreben za samouničenje. 

c) Kopije evidenc je treba hraniti na ravni poveljstva, kar zagotavlja 
njihovo varnost, kolikor je to mogoče. 

d) Prepovedana je uporaba min, izdelanih po začetku veljavnosti 
tega protokola, če niso označene v angleščini ali ustreznem jeziku 
ali jezikih vsake države s temi podatki: 
i) ime države porekla; 
ii) mesec in leto izdelave in 
iii) serijska številka ali številka nabojnika. 

Označba mora biti vidna, čitljiva, trajna in čim bolj odporna proti 
vplivom okolja. 

2. Podrobnosti o možnosti odkrivanja 

a) V zvezi s protipehotnimi minami, izdelanimi po 1 .januarju 1997: 
te mine morajo vsebovati material ali pripravo, ki omogoča njihovo 
odkrivanje s splošno razpoložljivo tehnično opremo za odkrivanje 
min in zagotavlja odzivni signal, enakovreden signalu 8 g ali več 
železa v eni sami enotni masi. 

b) V zvezi s protipehotnimi minami, proizvedenimi pred 1 .januarjem 
1997: te mine morajo vsebovati material ali pripravo, ki omogoča 
njihovo odkrivanje s splošno razpoložljivo tehnično opremo za 
odkrivanje min in zagotavlja odzivni signal, enakovreden signalu 
8 g ali več železa v eni sami enotni masi, ali pa je treba ta material 
ali pripravo pritrditi na mine pred njihovo namestitvijo tako, da je ni 
mogoče zlahka odstraniti. 

c) Če visoka pogodbenica ugotovi, da ne more takoj izpolniti 
pododstavka b), v uradnem obvestilu o privolitvi, da jo ta protokol 
zavezuje, izjavi, da bo odložila izpolnjevanje pododstavka b) za 
dobo, ki ne presega 9 let od začetka veljavnosti tega protokola. V 
tem času mora v izvedljivem obsegu kar najbolj zmanjšati uporabo 
protipehotnih min, ki teh zahtev ne izpolnjujejo. 

3. Podrobnosti o samouničenju in 
samodeaktiviranju. 

a) Vse daljinsko dostavljene protipehotne mine morajo biti 
zasnovane in izdelane tako, da odstotek neuničenih min, ki se jim 
ne uspe samouničiti v 30 dneh po namestitvi, ne presega 10 %; 
vsaka mina mora imeti rezervno samodeaktiviranje, zasnovano 
in izdelano tako, da skupaj z mehanizmom za samouničenje 120 
dni po namestitvi največ ena mina od 1000 še deluje kot mina. 

b) Vse nedaljinsko dostavljene protipehotne mine, ki se uporabljajo 
zunaj označenega območja, kot je opredeljeno v 5. členu tega 
protokola, morajo Izpolnjevati zahteve za samouničenje in 
samodeaktiviranje, navedene v pododstavku a). 

c) Če visoka pogodbenica ugotovi, da ne more takoj izpolniti 
pododstavkov a) in/ali b), lahko v uradnem obvestilu o privolitvi, 
da jo zavezuje ta protokol, izjavi, da bo v zvezi z minami, izdelanimi 
pred začetkom veljavnosti tega protokola, odložila izpolnjevanje 
pododstavkov a) in/ali b) za dobo, ki ne presega 9 let od začetka 
veljavnosti tega protokola. 
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Visoka pogodbenica se zavezuje, da bo med odlogom: 
i) v izvedljivem obsegu čim bolj zmanjšala uporabo 

protipehotnih min, ki teh zahtev ne izpolnjujejo; 
ii) v zvezi z daljinsko dostavljenimi protipehotnimi minami 

izpolnjevala ustrezne zahteve za samouničenje ali 
samodeaktiviranje, v zvezi z drugimi protipehotnimi 
minami pa vsaj zahteve za samodeaktiviranje. 

4. Mednarodni znaki za minska polja in minirana 
območja 

Pri označevanju minskih polj in miniranih območij se uporabljajo 
znaki, podobni primerku, priloženemu in opisanemu spodaj, da bi 
tako zagotovili njihovo vidnost in prepoznavnost za civilno 
prebivalstvo: 

a) oblika in velikost: trikotnik ali kvadrat, ki ni manjši od 28 

centimetrov (11 palcev) krat 20 centimetrov (7,9 palca) za trikotnik 
in 15 centimetrov (6 palcev) za stranico pri kvadratu; 

b) barva: rdeča ali oranžna z rumenim odbojnim robom; 

c) simbol: simbol na sliki v dodatku ali neki drug simbol, ki je na 
območju, na katerem se postavi znak, zlahka prepoznaven za 
označevanje nevarnega območja; 

d) jezik: znak mora vsebovati besedo "mine" v enem od šestih 
uradnih jezikov konvencije (arabščini, kitajščini, angleščini, 
francoščini, ruščini in španščini) in jeziku ali jezikih, ki prevladujejo 
na tem območju, in 

e) razmik: znaki morajo biti nameščeni okoli minskega polja ali 
miniranega območja na primerni razdalji, tako da so za civilno 
osebo, ki se približuje območju, vidni z vsake točke." 

(znak) (izpuščen) 

2. ČLEN; ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Ta spremenjeni protokol začne veljati, kot je predvideno v 
pododstavku b) prvega odstavka 8. člena konvencije. 

3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za obrambo. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Pristop Republike Slovenije k Protokolu o prepovedih ali omejitvah 
uporabe min, min presenečenja in drugih priprav, kot je bil 
spremenjen 3. maja 1996 (Protokol II, kot je bil spremenjen 3. 
maja 1996), priloženemu Konvenciji o prepovedi ali omejitvi 
uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko 
šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev 
delujejo enako, je v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije 
št. 762-01/2001-1 z dne 31.5.2001, s katerim zadolžuje pristojna 
ministrstva k pospešitvi priprav za ratifikacijo nekaterih 
mednarodnih aktov s področja mednarodnega humanitarnega 
prava. 

Konvencijo o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne 
travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako s protokoli I, 
II in III iz leta 1980 je Republika Slovenija z aktom o notifikaciji 
nasledstva nasledila leta 1992 (Ur. I. RS-MP, št.9/92). 

K protokolu II so bile 3. maja 1996 sprejete spremembe, ki naj bi 
z omejevanjem uporabe min, mih presenenčenja in drugih priprav 
pripomogle k širjenju mednarodnega humanitarnega prava. Tako 
spremenjeni in dopolnjeni protokol je začel veljati 3. decembra 
1998. 

Protokol določa splošne omejitve uporabe min, min presenenčenja 
in drugih priprav, uporabe protipehotnih min kot tudi daljinsko 
dostavljenih min, prepoved uporabe min presenenčenja in drugih 
priprav ter prenos omenjenega orožja. Ureja tudi evidentiranje in 

uporabo informacij o minskih poljih, miniranih območjih, minah, 
minah presenenčenja in drugih pripravah, njihovo odstranitev in 
zaščito pred njihovimi učinki. Protokol predvideva tudi tehnološko 
sodelovanje in pomoč ter posvetovanje med visokimi 
pogodbenicami. Vsaka visoka pogodbenica se zaveže sprejeti 
ustrezne ukrepe, da bi osebam pod svojo pristojnostjo ali 
nadzorom preprečila kršitve tega protokola in jih odpravila oziroma 
da bo preprečila in odpravila take kršitve na svojem ozemlju. 
Tehnična priloga, ki je sestavni del protokola, pa ureja evidentiranje 
min, min presenečenja in drugih priprav ter njihove lokacije, 
podrobnosti o možnosti njihovega odkrivanja in o njihovem 
samouničenju in samodeaktiviranju ter mednarodne znake za 
minska polja in minirana območja. 

Države, ki so pogodbenice konvencije, morajo depozitarju sporočiti 
svoje soglasje, da jih zadevni protokol obvezuje. 

Za uresničevanje protokola ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

Protokol ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 

Ob uresničevanju določb protokola bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. 
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz 
rednih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA 

H KONVENCIJI 0 PREPOVEDI ALI 

OMEJITVI OPORABE NEKATERIH VRST 

KLASIČNEGA OROŽJA, ZA KATERE SE 

LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE 

TRAVMATIČNE DČINKE ALI DA GLEDE 

CILJEV DELUJEJO ENAKO (MDPKPOO) 

- EPA 643 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0051 
Številka: 222-11/2002-1 
Ljubljana, 23.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 24.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATNEGA 
PROTOKOLA H KONVENCIJI O PREPOVEDI ALI OMEJITVI 
UPORABE NEKATERIH VRST KLASIČNEGA OROŽJA, ZA 
KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO ČEZMERNE 
TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE CILJEV DELUJEJO 
ENAKO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
24.9.2002 

EVA 2002-1811-0051 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI 

DODATNEGA PROTOKOLA H KONVENCIJI O PREPOVEDI ALI OMEJITVI UPORABE 

NEKATERIH VRST KLASIČNEGA OROŽJA, ZA KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA 

IMAJO ČEZMERNE TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE CILJEV DELUJEJO 

ENAKO 

1. člen 

Ratificira se Dodatni protokol h Konvenciji o prepovedi ali omejitvi 
uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko 
šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev 
delujejo enako, sprejet na Dunaju 13 oktobra 1995. 

2. člen 

Dodatni protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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DODATNI PROTOKOL 
H KONVENCIJI O PREPOVEDI ALI OMEJITVI 

UPORABE NEKATERIH VRST KLASIČNEGA OROŽJA, 
ZA KATERE SE LAHKO ŠTEJE, DA IMAJO 

ČEZMERNE TRAVMATIČNE UČINKE ALI DA GLEDE 
CILJEV DELUJEJO ENAKO 

1. člen: Dodatni protokol 

Naslednji protokol se priloži Konvenciji o prepovedi ali omejitvi 
uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko 
šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev 
delujejo enako ("konvencija"), kot Protokol IV: 

Protokol o slepilnem laserskem orožju 
(Protokol IV) 

1. člen 

Prepovedano je uporabljati lasersko orožje, posebej zasnovano 
tako, da je njegova edina bojna naloga ali ena od bojnih nalog 
povzročiti trajno slepoto pri nepovečanem pogledu, to je pri pogledu 
s prostim očesom ali s korekcijskimi pripomočki. Visoke 
pogodbenice tega orožja ne smejo prenašati na nobeno državo 
ali drug nedržavni subjekt. 

3. člen 

Za izvajanje dodatnega protokola skrbi Ministrstvo za obrambo. 

2. člen 

Pri uporabi laserskih sistemov visoke pogodbenice sprejmejo 
vse izvedljive previdnostne ukrepe, da ne bi prišlo do trajne slepote 
pri nepovečanem pogledu. Ti previdnostni ukrepi vključujejo 
usposabljanje njihovih oboroženih sil in druge praktične ukrepe. 

3. člen 

Oslepitev kot naključen ali postranski učinek zakonite vojaške 
uporabe laserskih sistemov, vključno z laserskimi sistemi, ki se 
uporabljajo proti optični opremi, ni zajeta v prepovedi iz tega 
protokola. 

4. člen 

Za namene tega protokola "trajna slepota" pomeni neozdravljivo 
in nepopravljivo izgubo vida z resno invalidnostjo brez obetov za 
ozdravljenje. Za resno invalidnost gre pri ostrini vida, ki znaša 
manj kot 20/200 snelenov, izmerjeni ob uporabi obeh očes. 

2. člen: Začetek veljavnosti 

Ta protokol začne veljati, kot je predvideno v tretjem in četrtem 
odstavku 5. člena konvencije. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Pristop Republike Slovenije k Dodatnemu protokolu h Konvenciji 
o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, 
za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke 
ali da glede ciljev delujejo enako, je v skladu s sklepom Vlade 
Republike Slovenije št. 762-01/2001-1 z dne 31.5.2001, s katerim 
zadolžuje pristojna ministrstva k pospešitvi priprav za ratifikacijo 
nekaterih mednarodnih aktov s področja mednarodnega 
humanitarnega prava. 

Konvencijo o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne 
travmatične učinke aH da glede ciljev delujejo enako, s protokoli I, 
II in III iz leta 1980 Je Republika Slovenija z aktom o notifikaciji 
nasledstva nasledila leta 1992 (Ur. I. RS-M P, št. 9/92), dodatni 
protokol pa je bil sprejet 13. oktobra 1995 in je začel veljati 30. julija 
1998. 

Dodatni protokol se priloži konvenciji kot Protokol IV: "Protokol o 
slepilnem laserskem orožju", ki prepoveduje uporabo in prenos 

takega laserskega orožja, ki je posebej zasnovano tako, da 
povzroča trajno slepoto pri pogledu s prostim očesom ali s 
korekcijskimi pripomočki. Ob tem določa, da morajo pogodbenice 
pri uporabi laserskih sistemov sprejeti vse izvedljive ukrepe, da 
ne bi prišlo do take slepote. 

Države, ki so pogodbenice konvencije, morajo depozitarju sporočiti 
svoje soglasje, da jih zadevni protokol obvezuje. 

Za uresničevanje protokola ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

Protokol ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 

Ob uresničevanju določb protokola bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti. 
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz 
rednih sredstev. 

V 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPREMEMB 

KONVENCIJE 0 VARSTVU 

SREDOZEMSKEGA MORJA PRED 

ONESNAŽEVANJEM (MSKVSM) 

- EPA 644 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0038 
Številka: 903-19/2001-2 
Ljubljana, 24.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 24.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB 
KONVENCIJE O VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA 
PRED ONESNAŽEVANJEM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marko Slokar, državni sekretar Ministrstva za okolje, prostor 

in energijo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec vlade Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo, 
- Gabrijela Grčar, državna podsekretarka Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
24.9.2002 

EVA 2001-1811-0038 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPREMEMB KONVENCIJE O VARSTVU 

SREDOZEMSKEGA MORJA PRED ONESNAŽENJEM 

1-člen 2. člen 

Ratificirajo se Spremembe Konvencije o varstvu Sredozemskega Spremembe konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in 
morja pred onesnaženjem, sprejete v Barceloni 10. junija 1995. prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
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SPREMEMBE KONVENCIJE O 

VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA 
PRED ONESNAŽENJEM 

A. NASLOV 

Naslov konvencije, kot je spremenjen: 

KONVENCIJA ZA VARSTVO MORSKEGA OKOLJA IN 
OBALNEGA OBMOČJA SREDOZEMLJA 

B. UVODNI ODSTAVKI 

DrugI uvodni odstavek konvenci)e, kot je spremenjen: 

ki se popolnoma zavedajo svoje dolžnosti, da ohranijo in trajnostno 
razvijajo to skupno dediščino v dobro in uživanje sedanjih in 
prihodnjih rodov, 

Odstavki, kot so dodani uvodu: 

ki se popolnoma zavedajo, da je Sredozemski akcijski načrt od 
svojega sprejetja v letu 1975 in med svojim razvojem prispeval k 
trajnostnemu razvoju na sredozemskem območju in je za 
pogodbenice pomembno in dinamično orodje za izvajanje 
dejavnosti, povezanih s konvencijo in njenimi protokoli, 

ki upoštevajo dosežke Konference Združenih narodov o okolju in 
razvoju, ki je bila od 4. do 14. junija 1992 v Riu de Janeiru, 

ki upoštevajo tudi Genovsko deklaracijo iz leta 1985, Nikozijsko 
listino iz leta 1990, Kairsko deklaracijo o evropsko-sredozemskem 
sodelovanju na področju okolja v sredozemskem bazenu iz leta 
1992, priporočila Konference v Casablanci leta 1993 in Tuniško 
deklaracijo o trajnostnem razvoju Sredozemlja iz leta 1994, 

ki upoštevajo ustrezne določbe Konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu, sestavljene 10. decembra 1982 
v Montego Bayu, ki so jo podpisale številne pogodbenice, 

C. 1. ČLEN: GEOGRAFSKO OBMOČJE UPORABE 

DrugI odstavek 1. člena, kot je spremenjen: 

2.Uporaba konvencije se lahko razširi na obalna območja, kot jih 
določijo pogodbenice vsaka na svojem ozemlju. 

1. členu se doda odstavek kot novi tretji odstavek: 

3.Vsak protokol k tej konvenciji lahko razširi geografsko območje, 
za katero se uporablja. 

D. 2. ČLEN: OPREDELITEV POJMOV 

Odstavek (a) 2. člena, kot je spremenjen: 

(a) "Onesnaževanje" pomeni človekovo neposredno ali posredno 
vnašanje snovi ali energije v morsko okolje, vključno z rečnimi 
ustji, ki ima ali bo verjetno imelo škodljive posledice, kot so 
poškodbe življenjskih virov in življenja v morju, ogrožanje 
človekovega zdravja, oviranje pomorskih dejavnosti, vključno 
z ribolovom in drugimi zakonitimi oblikami izkoriščanja morja, 
slabša kakovost morske vode za uporabo in manj možnosti 
za rekreacijo in drugo uporabo. 

E. 3. ČLEN: SPLOŠNE DOLOČBE 

Prvi in drugi odstavek 3. člena, kot sta spremenjena: 

1. (preštevilčen kot 2.) Pogodbenice lahko sklepajo dvostranske 
ali večstranske sporazume skupaj z območnimi ali podobmočnimi 
sporazumi za pospeševanje trajnostnega razvoja varstva okolja 
ter varstva in ohranjanja naravnih virov na območju 
Sredozemskega morja, če so tovrstni sporazumi skladni s to 
konvencijo in protokoli ter z mednarodnim pravom. Kopije takih 
sporazumov se pošljejo organizaciji. Če je to primerno, naj bi 
pogodbenice uporabile obstoječe organizacije, sporazume ali 
ureditve na območju Sredozemskega morja. 

2. (preštevilčen kot 3.) Nič v tej konvenciji in njenih protokolih ne 
posega v pravice in stališča katere koli države glede Konvencije 
Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 
1982. 

3. členu se dodajo novi odstavki: 

0. (preštevilčen kot 1.) Pogodbenice pri uporabi te konvencije in z 
njo povezanih protokolov ravnajo skladno z mednarodnim pravom. 

3. (preštevilčen kot 4.) Pogodbenice prek ustreznih mednarodnih 
organizacij dajejo posamične ali skupne pobude, združljive z 
mednarodnim pravom, da vse države nečlanice spodbudijo k 
izvajanju določb te konvencije in njenih protokolov. 

3. bis (preštevilčen kot 5.) Nič v tej konvenciji in njenih protokolih 
ne vpliva na popolno nedotakljivost vojaških ali drugih ladij, ki so 
v lasti države ali jih država upravlja, medtem ko opravljajo državno 
nekomercialno dejavnost. Vsaka pogodbenica pa zagotovi, da 
njena plovila in zrakoplovi, ki so po mednarodnem pravu upravičeni 
do popolne nedotakljivosti, ravnajo skladno s tem protokolom. 

F. 4. ČLEN: SPLOŠNE OBVEZNOSTI 

4. člen, kot je spremenjen: 

1. Pogodbenice posamič ali skupaj storijo vse potrebno v skladu 
z določbami te konvencije in tistih veljavnih protokolov, katerih 
pogodbenice so, da preprečijo, ublažijo in v največji možni meri 
odpravijo onesnaževanje ter se proti njemu borijo na območju 
Sredozemskega morja in da zavarujejo in izboljšajo morsko okolje 
na tem območju, s čimer prispevajo k njegovemu trajnostnemu 
razvoju. 

2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe 
za izvajanje Sredozemskega akcijskega načrta in da bodo poleg 
tega varstvo morskega okolja in naravnih virov na območju 
Sredozemskega morja vključile v razvojni proces kot njegov 
sestavni del ob pravičnem zadovoljevanju potreb sedanjih in 
prihodnjih rodov. Pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja 
pogodbenice v celoti upoštevajo priporočila Sredozemske komisije 
za trajnostni .razvoj, ustanovljene v okviru Sredozemskega 
akcijskega načrta. 

3. Da bi zavarovale okolje in prispevale k trajnostnemu razvoju 
območja Sredozemskega morja, pogodbenice: 

(a) v skladu s svojimi zmožnostmi uporabljajo previdnostno 
načelo, na podlagi katerega se pri grožnji velike ali 
nepopravljive škode pomanjkanje znanstvene zanesljivosti 
ne sme uporabiti kot razlog za odlaganje gospodarnih ukrepov, 
ki bi preprečili razvrednotenje okolja; 
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(b) uporabljajo načelo "onesnaževalec plača", na podlagi katerega 
stroške ukrepov za preprečevanje, nadzorovanje in 
zmanjševanje onesnaževanja plača onesnaževalec ob 
ustreznem upoštevanju javnega interesa; 

(c) opravijo presojo vplivov na okolje za predlagane dejavnosti, 
ki bi lahko pomembno škodljivo vplivale na morsko okolje in 
za katere je potrebno dovoljenje pristojnih državnih organov; 

(d) z uradnimi obvestili, izmenjavo informacij in posvetovanji 
spodbujajo sodelovanje med državami pri postopkih presoje 
vplivov na okolje v zvezi z dejavnostmi pod njihovo jurisdikcijo 
ali nadzorom, ki bi lahko pomembno škodljivo vplivale na 
morsko okolje drugih držav ali območij zunaj meja državne 
jurisdikcije; 

(e) prevzemajo obveznost, da bodo spodbujale celovito 
upravljanje obalnih con ob upoštevanju varstva območij 
ekološkega in krajinskega pomena ter smotrne uporabe 
naravnih virov. 

4. Pri izvajanju konvencije in z njo povezanih protokolov 
pogodbenice: 

(a) sprejemajo programe in ukrepe, v katerih so navedeni, če je 
to primerno, tudi roki za njihovo izvedbo; 

(b) uporabljajo najboljše razpoložljive metode in najboljšo okoljsko 
prakso ter spodbujajo uporabo okolju primerne tehnologije, 
dostop do nje in njen prenos, vključno s čistimi proizvodnimi 
tehnologijami, ob upoštevanju socialnih, gospodarskih in 
tehnoloških razmer. 

5. Pogodbenice sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju 
protokolov, ki predpisujejo dogovorjene ukrepe, postopke in 
standarde za izvajanje te konvencije. 

6. Poleg tega se pogodbenice zavezujejo, da bodo v okviru 
mednarodnih teles, za katera menijo, da so pristojna, spodbujale 
ukrepe za izvajanje programov trajnostnega razvoja ter za 
varstvo, ohranjanje in ponovno oživitev okolja in naravnih virov 
na območju Sredozemskega morja. 

G. 5. člen In njegov naslov, kot sta spremenjena: 

5. ČLEN: 
ONESNAŽEVANJE, KI GA POVZROČA 

ODMETAVANJE Z LADIJ IN ZRAKOPLOVOV ALI 
SEŽIGANJE NA MORJU 

Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v 
največji možni meri odpravijo onesnaževanje območja 
Sredozemskega morja, ki ga povzroča odmetavanje z ladij in 
zrakoplovov ali sežiganje na morju. 

H. 6. ČLEN: ONESNAŽEVANJE Z LADIJ 

6. člen, kot je spremenjen: 

Pogodbenice skladno z mednarodnim pravom storijo vse 
potrebno, da preprečijo, ublažijo in v največji možni meri odpravijo 
onesnaževanje, ki ga na območju Sredozemskega morja 
povzročajo izpusti iz ladij, ter se proti njemu borijo in da na tem 
območju zagotovijo učinkovito izvajanje pravil, ki so splošno' 

priznana na mednarodni ravni in se nanašajo na nadzor te vrste 
onesnaževanja. 

I. 7. ČLEN: 
ONESNAŽEVANJE, KI GA POVZROČATA 

RAZISKOVANJE IN IZKORIŠČANJE 
EPIKONTINENTALNEGA PASU TER MORSKEGA DNA 

IN PODZEMLJA 

7. člen, kot je spremenjen: 

Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v 
največji možni meri odpravijo onesnaževanje na območju 
Sredozemskega morja, ki je posledica raziskovanja in 
izkoriščanja epikontinentalnega pasu ter morskega dna in 
podzemlja, ter se proti njemu borijo. 

J. 8. ČLEN: ONESNAŽEVANJE IZ VIROV NA KOPNEM 

8. člen, kot je spremenjen: 

Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v 
največji možni meri odpravijo onesnaževanje na območju 
Sredozemskega morja ter se proti njemu borijo in da izdelajo in 
izvajajo načrte za zmanjšanje in opuščanje strupenih in obstojnih 
snovi in snovi, ki se lahko kopičijo v organizmih ter izhajajo iz 
virov na kopnem. Ti ukrepi se uporabljajo za: 

(a) onesnaženje iz virbv na kopnem, ki nastane na ozemlju 
pogodbenic in doseže morje: 

neposredno iz odvodnih kanalov z iztokom v morje ali 
zaradi odlaganja na obali; 
posredno po rekah, kanalih ali drugih vodotokih, vključno 
s podzemnimi vodotoki, ali po drugih odtokih; 

(b) onesnaženje iz virov na kopnem, ki se prenaša po zraku. 

K. sprejme se nov 9. A člen: 

9. A ČLEN (preštevilčen kot 10. člen): 
OHRANJANJE BIOLOŠKE RAZNOVRSTNOSTI 

Pogodbenice posamič ali skupaj storijo vse potrebno, da zavarujejo 
in ohranijo biološko raznovrstnost, redke ali občutljive ekosisteme 
in redke, zredčene, ogrožene ali prizadete vrste prosto živečih 
živali in rastlin ter njihove življenjske prostore na območju, za 
katero se uporablja ta konvencija. 

L. sprejme se nov 9. B člen: 

9. B ČLEN (preštevilčen kot 11. člen): 
ONESNAŽEVANJE, KI GA POVZROČAJO ČEZMEJNI 

PREVOZI NEVARNIH ODPADKOV IN NJIHOVO 
ODSTRANJEVANJE 

Pogodbenice storijo vse potrebno, da preprečijo, ublažijo in v 
največji možni meri odpravijo onesnaževanje okolja, ki ga lahko 
povzročita čezmejni prevoz in odstranjevanje nevarnih odpadkov, 
ter da omejijo take prevoze na najmanjšo možno raven in jih, če 
je to mogoče, odpravijo. 
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9. A In 9. B člen sta preštevllčena kot 10. In 11. člen 

M. 11. ČLEN (preštevilčen kot 13. člen): 
ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO SODELOVANJE 

DrugI odstavek, kot |e spremenjen: 

2.Pogodbenice se zavezujejo, da bodo pospeševale raziskovanje 
okolju primerno tehnologijo, dostop do nje in njen prenos, vključno 
s čistimi proizvodnimi tehnologijami, in da bodo sodelovale pri 
oblikovanju, uvajanju in izvajanju čistih proizvodnih procesov. 

Sprejme se nov 11. A člen: 

11. A ČLEN (preštevilčen kot 14. člen): 
OKOLJSKA ZAKONODAJA 

1. Pogodbenice sprejmejo zakonodajo za izvajanje konvencije in 
protokolov. 

2. Sekretariat lahko na zahtevo pogodbenice tej pogodbenici 
pomaga pri pripravi okoljske zakonodaje, skladne s konvencijo in 
protokoli. 

O. sprejme se nov 11. B člen: 

11. B ČLEN (preštevilčen kot 15. člen): 
OBVEŠČANJE IN UDELEŽBA JAVNOSTI 

1. Pogodbenice zagotovijo, da njihovi pristojni organi omogočajo 
javnosti primeren dostop do informacij o stanju okolja pri uporabi 
konvencije in protokolov, o dejavnostih ali ukrepih, ki škodljivo 
vplivajo ali bi lahko škodljivo vplivali na okolje, in o dejavnostih ali 
ukrepih, ki se izvajajo v skladu s konvencijo in protokoli. 

2. Pogodbenice zagotovijo, da ima javnost možnost sodelovati 
pri postopkih odločanja, ki se nanašajo na uporabo konvencije in 
protokolov, kot je to primerno. 

3. Določba prvega odstavka tega člena ne posega v pravico 
pogodbenic, da v skladu s svojim pravnim redom in veljavnimi 
mednarodnimi predpisi zavrnejo dostop do takih informacij zaradi 
zaupnosti, javne varnosti ali preiskovalnih postopkov in pri tem 
navedejo razloge za tako zavrnitev. 

P. 12. ČLEN (preštevilčen kot 16. člen): 
ODGOVORNOST IN ODŠKODNINA 

12. člen, kot |e spremen|en: 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sodelovale pri oblikovanju 
in sprejemanju ustreznih pravil in postopkov za določanje 
odgovornosti in odškodnine za škodo, nastalo zaradi 
onesnaževanja morskega okolja na območju Sredozemskega 
morja. 

Q. 13. ČLEN (preštevilčen kot 17. člen): 
INSTITUCIONALNA UREDITEV 

Odstavek (lil) 13. člena, kot je spremenjen: 

(iii) prejema, obravnava in odgovarja na vprašanja in informacije 
pogodbenic; 

13. členu sta dodana nova odstavka: 

(iii bis) (preštevilčen kol (Iv)) 
prejema, obravnava in odgovarja na vprašanja in 
informacije nevladnih organizacij in javnosti, če se 
nanašajo na teme skupnega pomena ali dejavnosti, ki se 
izvajajo na regionalni ravni; v tem primeru je treba obvestiti 
pogodbenice, ki jih to zadeva; 

(iv bis) (preštevilčen kot (vi)) 
pogodbenicam redno poroča o izvajanju konvencije in 
protokolov; 
Odstavki (Iv), (v) In (vi) se preštevllčljo kot odstavki 
(v), (vil) In (vili). 

R. 14. ČLEN (preštevilčen kot 18. člen): 
ZASEDANJA POGODBENIC 

Drugemu odstavku 14. člena se doda nov pododstavek: 

(vii) da se odobri programski proračun. 

S. Sprejme se nov 14. A člen: 

14. A ČLEN (preštevilčen kot 19. člen): 
URAD 

1. Urad pogodbenic sestavljajo predstavniki pogodbenic, izvoljeni 
na zasedanju pogodbenic. Pri volitvah članov urada pogodbenice 
na zasedanju upoštevajo načelo pravične geografske 
porazdelitve. 

2. Naloge urada in pogoji njegovega delovanja se določijo v 
poslovniku, ki ga sprejmejo pogodbenice na zasedanju. 

T. sprejme se nov 14. B člen: 

14. B ČLEN (preštevilčen kot 20. člen): 
OPAZOVALCI 

1. Pogodbenice lahko dovolijo, da se njihovih zasedanj in konferenc 
kot opazovalka udeleži: 

(a) katera koli država, ki ni pogodbenica konvencije; 
(b) katera koli mednarodna vladna ali katera koli nevladna 

organizacija, katere dejavnosti so povezane s konvencijo. 

2. Te opazovalke lahko sodelujejo na zasedanjih brez pravice do 
glasovanja in lahko predstavijo kakršne koli informacije ali poročila, 
povezana s cilji konvencije. 

3. Pogoji za udeležbo in sodelovanje opazovalk se določijo v 
poslovniku, ki ga sprejmejo pogodbenice. 

14. A In 14. B člen se preštevllčlta kot 19. In 20. člen 

U. 15. ČLEN (preštevilčen kot 21. člen): 
SPREJEM DODATNIH PROTOKOLOV 

Tretji odstavek 15. člena se črta. 
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V. 18. ČLEN (preštevilčen kot 24. člen): 
POSLOVNIK IN FINANČNA PRAVILA 

DrugI odstavek 18. člena, kot je spremenjen: 

2. Pogodbenice sprejmejo finančna pravila, pripravljena po 
posvetovanju z organizacijo, zlasti da določijo svojo finančno 
udeležbo v skladu. 

W. 20. ČLEN (preštevilčen kot 26. člen): 
POROČILA 

20. člen, kot Je spremenjen: 

1. Pogodbenice organizaciji pošiljajo poročila: 

(a) o pravnih, upravnih ali drugih ukrepih, ki jih sprejmejo za 
izvajanje te konvencije, protokolov in priporočil, sprejetih na 
njihovih zasedanjih; 

(b) o učinkovitosti ukrepov iz pododstavka (a) in problemih, s 
katerimi se srečujejo pri njihovem izvajanju. 

2. Poročila se predložijo v obliki in časovnih presledkih, ki jih 
določijo pogodbenice na zasedanjih. 

X. 21. ČLEN (preštevilčen kot 27. člen): NADZOR 
SKLADNOSTI 

21. člen, kot je spremenjen: 

Pogodbenice na zasedanjih na podlagi rednih poročil iz 20. člena 
in vseh drugih poročil, ki jih predložijo, presojajo skladnost s 
konvencijo in protokoli ter ukrepi in priporočili. Če je to primerno, 
priporočijo potrebne ukrepe, da se doseže polna skladnost s 
konvencijo in protokoli in pospeši izvajanje sklepov in priporočil. 

10., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. In 29. člen so 
preštevllčenl kot 12., 22., 23., 25., 28., 29., 30., 31., 32. 33., 34. 
In 35. člen. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sprememb konvencije skrbi Ministrstvo za okolje, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
prostor in energijo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na Konferenci pooblaščencev Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred 
onesnaževanjem in njenih protokolov, ki je bila 10. junija 1995 v Barceloni, so bile 
sprejete Spremembe Konvencije o varstvu sredozemskega morja pred onesnaženjem. Do 
2. oktobra 2000 je spremembe konvencije ratificiralo 8 pogodbenic, med njimi tudi 
Evropska unija. Spremembe konvencije začnejo veljati trideseti dan po dnevu, ko je 
depozitar prejel obvestilo o sprejetju najmanj treh četrtin pogodbenic te konvencije, to pa 
je najmanj 15 pogodenic. 

Spremembe Konvencije o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, vključujejo 
načela trajnostnega razvoja, ki so bila sprejeta z Agendo 21 v Riu de Janeiru, leta 1992. 
Tako naj bi države pogodbenice zagotovile trajnostno gospodarjenje z naravnimi 
morskimi in kopenskimi viri in vključile okolje v socialni in gospodarski razvoj ter v 
politike rabe zemlje; varovale naj bi morsko okolje in obalna območja s preprečevanjem 
onesnaževanja ter z zmanjševanjem in po možnosti z odpravljanjem namernega in 
nenamernega onesnaževanja; varovale naj bi naravo ter varovale in izboljševale območja 
in krajine ekološke ali kulturne vrednosti ter krepile solidarnost med obalnimi državami 
Sredozemskega morja pri rabi in upravljanju njihove skupne dediščine in naravnih virov 
v ekonomsko korist sedanjih in prihodnjih generacij. Pogodbenice so se tudi zavezale 
izvajati Sredozemski akcijski načrt (SAP) in upoštevati priporočila Sredozemske 
komisije za trajnostni razvoj, ustanovljene v okviru tega načrta ter omogočiti javnosti 
ustrezen dostop do informacij o stanju okolja in sodelovanje pri postopkih odločanja na 
področju uporabe konvencije in njenih protokolov. S spremembami konvencije je bil 
vzpostavljen tudi Urad pogodbenic, ki ga sestavljajo predstavniki pogodbenic, izvoljeni 
na zasedanju pogodbenic, pri čemer se upošteva načelo pravične geografske razporeditve. 

Spremembe konvencije ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja že upošteva vsebine, ki jih narekujejo 
spremembe konvencije, tako da uveljavljanje teh sprememb ne bo narekovalo večjih 
sprememb zakonodaje na tem področju. 

Glede na to, da uveljavljanje sprememb konvencije ne predstavlja večjih sprememb 
zakonodaje in da ratifikacija sprememb pomeni sprejem evropskih standardov v zvezi z 
varovanjem morja in obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v Slovenijo, 
ratifikacija in nato implementacija sprememb konvencije ne predstavlja dodatnih 
finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Konvencije o varstvu 
sredozemskega morja pred onesnaženjem (Barcelonska 
konvencija) 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 
sporazuma o pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezik? 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza..,) 

3, Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

1999/802/EC: Council Decision of 22 October 1999 on the ac- 
ceptance of amendments to the Convention for the Protection of 
the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona Convention) 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
- usklajen v celoti ( 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER, l.r. 

Minister 
za okolje in prostor 

mag. JANEZ KOPAČ, l.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPREMEMB PROTOKOLA 

0 VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA 

PRED ONESNAŽEVANJEM S KOPNEGA 

(MSPVSM) 

- EPA 645 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811r0039 
Številka: 903-19/2001-3 
Ljubljana, 24.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 24.09.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB 
PROTOKOLA O VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA 
PRED ONESNAŽEVANJEM S KOPNEGA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marko Slokar, državni sekretar Ministrstva za okolje, prostor 

in energijo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec vlade Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo, 
- Gabrijela Grčar, državna podsekretarka Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, I.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
24.9.2002 

EVA 2001-1811-0039 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPREMEMB PROTOKOLA O VARSTVU 

SREDOZEMSKEGA MORJA PRED ONESNAŽEVANJEM S KOPNEGA 

1-člen 2. člen 

Ratificirajo se Spremembe Protokola o varstvu Sredozemskega Spremembe protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in 
morja pred onesnaževanjem s kopnega, sprejete v Sirakuzi 7. prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
marca 1996. 
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SPREMEMBE PROTOKOLA O 

VARSTVU SREDOZEMSKEGA MORJA 
PRED ONESNAŽEVANJEM S 

KOPNEGA 

A. NA$LQV 

Naslov protokola, kot je spremenjen: 

PROTOKOL ZA VARSTVO SREDOZEMSKEGA MORJA PRED 
ONESNAŽEVANJEM IZ VIROV IN DEJAVNOSTI NA KOPNEM 

B. UVODNI ODSTAVKI 

Prvi uvodni odstavek protokola, kot je spremenjen: 

so pogodbenice Konvencije o varstvu Sredozemskega morja 
pred onesnaženjem, sprejete 16. februarja 1976 v Barceloni in 
spremenjene 10. junija 1995, 

Tretji uvodni odstavek protokola, kot je spremenjen: 

opažajo vse večje pritiske na okolje, ki nastajajo zaradi človekovih 
dejavnosti na območju Sredozemskega morja, zlasti na področju 
industrializacije in urbanizacije, ter sezonskega povečevanja 
obalnega prebivalstva zaradi turizma, 

Četrti uvodni odstavek protokola, kot Je spremenjen: 

priznavajo, da onesnaževanje iz virov in dejavnosti na kopnem 
ogroža morsko okolje, življenjske vire in človekovo zdravje ter 
da zaradi tega nastajajo resni problemi v mnogih obalnih vodah in 
rečnih izlivih Sredozemskega morja, predvsem zaradi izpuščanja 
neprečiščenih, ne dovolj prečiščenih ali neprimerno odstranjenih 
gospodinjskih ali industrijskih odpadkov, ki vsebujejo strupene ali 
obstojne snovi in snovi, ki se lahko kopičijo v organizmih, 

Naslednji odstavek se doda kot peti uvodni odstavek: 

uporabljajo previdnostno načelo in načelo "onesnaževalec plača", 
opravljajo presojo vplivov na okolje in uporabljajo najboljše 
razpoložljive metode in najboljšo okoljsko prakso s čistimi 
proizvodnimi tehnologijami vred, kot je predvideno v 4. členu 
konvencije, 

Šesti uvodni odstavek protokola, kot je spremenjen: 

so odločene, da v tesnem sodelovanju storijo vse potrebno, da 
zavarujejo Sredozemsko morje pred onesnaževanjem iz virov in 
dejavnosti na kopnem, 

Naslednji odstavek se doda kot sedmi uvodni odstavek: 

upoštevajo Svetovni akcijski program za varstvo morskega okolja 
pred dejavnostmi na kopnem, sprejet 3. novembra 1995 v 
VVashingtonu, 

C. 1, ČLEN 

Doda se naslov, besedilo pa se spremeni: 

SPLOŠNA DOLOČBA 

Pogodbenice tega protokola (v nadaljnjem besedilu pogodbenice) 
storijo vse potrebno, da v največji možni meri preprečijo, ublažijo 
in odpravijo onesnaževanje na območju Sredozemskega morja, 
ki ga povzročajo onesnažene reke, izpusti iz obalnih objektov ali 
iztokov ali ki izhaja iz kakršnih koli drugih virov ali dejavnosti na 
kopnem na njihovem ozemlju, ter se proti njemu borijo, pri čemer 
dajo prednost opuščanju vnašanja snovi, ki so strupene, obstojne 
in se lahko kopičijo v organizmih. 

D-2. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo odstavkov (a) In (d) pa se spremeni: 

OPREDELITEV POJMOV 

(a) "konvencija" pomeni Konvencijo o varstvu Sredozemskega 
morja pred onesnaženjem, sprejeto 16. februarja 1976 v 
Barceloni in spremenjeno 10. junija 1995; 

(d) "hidrološki bazen" pomeni celotno povodje na ozemlju 
pogodbenic, katerega vode se iztekajo v Sredozemsko morje, 
kot je opredeljeno v 1. členu konvencije. 

E. 3. ČLEN 

Dodata se naslov In nov odstavek: 

OBMOČJE PROTOKOLA 

(a bis) (na novo označen kot b)) 

(b) Hidrološki bazen območja Sredozemskega morja; 

Odstavek (b) se na novo označi kot odstavek (c). Odstavek (c) 
se na novo označi kot odstavek (d) in se spremeni: 

(d) Brakične vode, slane obalne vode skupaj z močvirji in obalnimi 
lagunami ter podtalnica, povezana s Sredozemskim morjem. 

F. 4. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo pododstavkov (a) In (b) prvega 
odstavka pa se spremeni: 

UPORABA PROTOKOLA 

1. Ta protokol se uporablja: 

(a) za izpuste, ki izvirajo iz točkovnih in razpršenih virov ter iz 
dejavnosti na kopnem na ozemljih pogodbenic in lahko 
neposredno ali posredno vplivajo na območje Sredozemskega 
morja. Ti izpusti vključujejo tiste, ki dosežejo sredozemsko 
območje, kot je opredeljeno v odstavkih a), c) in d) 3. člena 
tega protokola, prek obalnih odlagališč, rek, iztokov, kanalov 
ali drugih vodotokov s pripadajočo podtalnico ali prek odtokov 
in odlagališč pod morskim dnom z dostopom s kopnega; 

(b) za vnose snovi, ki onesnažujejo in se po zraku prenašajo do 
območja Sredozemskega morja iz virov ali dejavnosti na 
kopnem na ozemljih pogodbenic pod pogoji, določenimi v 
prilogi III k temu protokolu. 
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Doda se nov odstavek: 

3. Pogodbenice povabijo države, ki niso pogodbenice protokola 
in na katerih ozemlju je del hidrološkega bazena 
Sredozemskega morja, da sodelujejo pri izvajanju protokola. 

G. 5. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo prvega, drugega In četrtega 
odstavka pa se spremeni: 

SPLOŠNE OBVEZNOSTI 

1. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo odpravile 
onesnaževanje, ki izhaja iz virov in dejavnosti na kopnem, in 
zlasti opuščale vnašanje snovi,iz priloge I, ki so strupene, 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih. 

2. V ta namen posamič ali skupaj, kot je primerno, izdelajo in 
izvedejo nacionalne ali regionalne akcijske načrte in programe, 
ki vsebujejo ukrepe in časovni razpored za njihovo izvedbo. 

Tretji odstavek se črta. 

4. (preštevilčen kot 3.) 

Pogodbenice ob upoštevanju elementov, določenih v prilogi I, 
sprejmejo prednostne naloge in časovni razpored za izvajanje 
akcijskih načrtov, programov in ukrepov, ki se redno pregledujejo 
in dopolnjujejo. 

Dodata se nova odstavka: 

4. Pri sprejemanju akcijskih načrtov, programov in ukrepov 
pogodbenice posamič ali skupaj upoštevajo najboljše 
razpoložljive metode in najboljšo okoljsko prakso skupaj s 
čistimi proizvodnimi tehnologijami, kadar je to primerno, in ob 
tem upoštevajo merila, določena v prilogi IV. 

5. Pogodbenice sprejmejo preprečevalne ukrepe za čim večje 
zmanjšanje tveganja onesnaženja zaradi nesreč. 

H. g. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo pa se nadomesti s tem: 

SISTEM DOVOLJENJ ALI UREDITVE S PREDPISI 

1. Za odvajanje iz točkovnih virov v območje protokola in za 
izpuste v vodo ali zrak, ki dosežejo sredozemsko območje, 
kot je opredeljeno v odstavkih (a), (c) in (d) tretjega člena 
tega protokola, in lahko vplivajo nanj, strogo velja, da je zanje 
potrebno dovoljenje ali predpis pristojnih organov pogodbenice 
ob pravilnem upoštevanju določb tega protokola in njegove 
priloge II ter ustreznih sklepov ali priporočil, ki so jih 
pogodbenice sprejele na zasedanjih. 

2. V ta namen pogodbenice zagotovijo sisteme za inšpekcijski 
nadzor, ki ga opravijo njihovi pristojni organi, da ocenijo 
skladnost z dovoljenji in predpisi. 

3. Organizacija lahko pogodbenicam na njihovo zahtevo pomaga 
pri vzpostavitvi novih ali krepitvi obstoječih pristojnih služb za 
preverjanje skladnosti z dovoljenji in predpisi. Taka pomoč 
vključuje posebno usposabljanje zaposlenih. 

4. Pogodbenice uvedejo ustrezne sankcije za neskladnost z 
dovoljenji in prepisi in zagotovijo njihovo uporabo. 

1.7. ČLEN 

Doda se naslov. Besedilo pododstavka (e) prvega odstavka 
In tretjega odstavka se spremeni: 

SKUPNE SMERNICE, STANDARDI IN MERILA 

1.... 

(e) Posebne zahteve glede količine izpuščenih snovi (naštetih v 
prilogi I), njihova koncentracija v odplakah in načini izpuščanja. 

3. Pri sprejemanju akcijskih načrtov, programov in ukrepov iz 5. 
in 15. člena tega protokola se za njihovo postopno izvajanje 
upoštevajo zmožnost obstoječih obratov, da se prilagodijo in 
preusmerijo, gospodarska moč pogodbenic in njihova potreba 
po razvoju. 

J. 8. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo pa se spremeni: 

SPREMLJANJE STANJA IN SPREMEMB 

V okviru določb konvencije in programov za spremljanje stanja in 
sprememb, predvidenih v 12. členu konvencije, in če je potrebno, 
pogodbenice v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami čim prej izvedejo dejavnosti, povezane s 
spremljanjem stanja in sprememb, in omogočijo dostop javnosti 
do ugotovitev: 

(a) da, če je mogoče, sistematično ocenijo raven onesnaženja 
ob svojih obalah, zlasti v zvezi z dejavnostmi in skupinami 
snovi iz priloge I, in o tem redno poročajo; 

(b) da ocenijo učinkovitost akcijskih načrtov, programov in 
ukrepov, ki se izvedejo v okviru tega protokola, da se v največji 
možni meri odpravi onesnaževanje morskega okolja. 

K. 9. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo pa se spremeni: 

ZNANSTVENO IN TEHNIČNO SODELOVANJE 

Pogodbenice skladno s 13. členom konvencije sodelujejo na 
področjih znanosti in tehnologije, ki so povezana z 
onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem, zlasti pri 
raziskavah o vnašanju, poteh in učinkih snovi, ki onesnažujejo, in 
o razvoju novih metod za njihovo obdelavo, zmanjšanje njihove 
količine ali njihovo odpravo ter razvoju čistih proizvodnih tehnologij 
v ta namen. Zato si pogodbenice predvsem prizadevajo: 

Doda se nov odstavek: 

(c) spodbuditi dostop do okolju primerne tehnologije, vključno s 
čisto proizvodno tehnologijo, in njen prenos. 
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L. 10. ČLEN P-14. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo pa se spremeni: 

STROKOVNA POMOČ 

1. Pogodbenice neposredno ali ob pomoči pristojnih regionalnih 
ali drugih mednarodnih organizacij dvostransko ali 
večstransko sodelujejo, da bi oblikovale, in če je mogoče, 
izvedle programe za pomoč državam v razvoju, zlasti na 
področju znanosti, izobraževanja in tehnologije, da se 
preprečijo, zmanjšajo, ali če je primerno, postopno odpravijo 
vnašanje snovi, ki onesnažujejo, iz virov in dejavnosti na 
kopnem ter njihovi škodljivi učinki na morsko okolje. 

2. Strokovna pomoč bi vključevala predvsem usposabljanje 
znanstvenega in strokovnega osebja ter pridobivanje, uporabo 
in proizvodnjo primerne opreme, in če je primerno, čistih 
proizvodnih tehnologij v teh državah pod ugodnimi pogoji, o 
katerih se dogovorijo pogodbenice, ki jih to zadeva. 

M, 11, ČLEN 

Doda se naslov: 

ČEZMEJNO ONESNAŽEVANJE 

N. 12. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo prvega odstavka pa se spremeni: 

REŠEVANJE SPOROV 

1. Če bi onesnaževanje s kopnega, ki izvira z ozemlja ene od 
pogodbenic, verjetno neposredno posegalo v interese ene ali 
več drugih pogodbenic, se te pogodbenice ob upoštevanju 
prvega odstavka 28. člena konvencije na zahtevo vsaj ene 
izmed njih obvežejo, da se bodo posvetovale, da bi našle 
zadovoljivo rešitev. 

O-13. ČLEN 

Doda se naslov. Besedilo prvega odstavka, prvega stavka 
drugega odstavka In pododstavka (d) drugega odstavka se 
spremeni: 

POROČILA 

1. Če se pogodbenice na zasedanju ne odločijo drugače, vsaki 
dve leti predložijo prek organizacije zasedanjem pogodbenic 
poročila o izvedenih ukrepih, doseženih rezultatih in o 
morebitnih težavah, ki jih imajo pri uporabi tega protokola. 
Postopki za predložitev takih poročil se določijo na zasedanjih 
pogodbenic. 

2. Taka poročila med drugim vključujejo: 

(d) akcijske načrte, programe in ukrepe, ki se izvajajo skladno s 
5., 7. in 15. členom tega protokola. 

Doda se naslov. Besedilo prvega odstavka In pododstavkov 
(a), (c) In (f) drugega odstavka se spremeni: 

ZASEDANJA 

1. Redna zasedanja pogodbenic potekajo skupaj z rednimi 
zasedanji pogodbenic konvencije, ki jih imajo na podlagi 18. 
člena konvencije. Pogodbenice imajo lahko tudi izredna 
zasedanja skladno z 18. členom konvencije. 

2.... 

(a) da spremljajo izvajanje tega protokola in proučijo učinkovitost 
sprejetih akcijskih načrtov, programov in ukrepov; 

r 
(c) da oblikujejo in sprejmejo akcijske načrte, programe in ukrepe 

skladno s 5., 7. in 15. členom tega protokola; 

(f) da obravnavajo poročila, ki jih predložijo pogodbenice po 13. 
členu tega protokola. 

Q, 15-ČLEN 

Doda se naslov, besedilo prvega odstavka pa se spremeni: 

SPREJEMANJE AKCIJSKIH NAČRTOV, PROGRAMOV 
IN UKREPOV 

1. Pogodbenice na zasedanjih z dvetretjinsko večino sprejmejo 
kratkoročne in srednjeročne regionalne akcijske načrte in 
programe, v katerih so ukrepi in časovna razporeditev 
njihovega izvajanja, kot jih predvideva 5. člen tega protokola. 

Besedilo drugega odstavka se nadomesti s tem: 

2. Najpozneje v enem letu od začetka veljavnosti sprememb k 
temu protokolu organizacija oblikuje regionalne akcijske 
načrte in programe iz prvega odstavka, ustrezno strokovno 
telo pogodbenic pa jih obravnava in odobri. Sprejem takih 
regionalnih akcijskih načrtov in programov se uvrsti na dnevni 
red naslednjega zasedanja pogodbenic. Enak postopek velja 
za vse dodatne akcijske načrte in programe. 

Dodata se nova odstavka: 

3. Sekretariat uradno obvesti vse pogodbenice o ukrepih in 
časovnih razporeditvah, sprejetih skladno s prvim odstavkom 
tega člena. Taki ukrepi in časovne razporeditve postanejo 
zavezujoči stoosemdeseti dan po uradnem obvestilu za vse 
pogodbenice, ki v sto devetinsedemdesetih dneh od dneva 
uradnega obvestila niso uradno obvestile sekretariata o 
ugovoru. 

4. Pogodbenice, ki so poslale uradno obvestilo o ugovoru 
skladno s prejšnjim odstavkom, obvestijo zasedanje 
pogodbenic o tem, kako nameravajo ukrepati, pri čemer pa 
se razume, da lahko te pogodbenice kadar koli dajo soglasje 
k ukrepom in časovnim razporeditvam. 

3. oktober2002 41 poročevalec, št. 94 



R. 16. ČLEN 

Doda se naslov, besedilo drugega odstavka pa se spremeni: 

KONČNE DOLOČBE 

2. Poslovnik in finančna pravila, sprejeta na podlagi 24. člena 
konvencije, se uporabljajo za ta protokol, če pogodbenice ne 
odločijo drugače. 

Besedilo zadnjega odstavka se spremeni: 

Sestavljeno v Atenah 17. maja 1980 in spremenjeno v Siracusi 7. 
marca 1996 v enem izvodu v angleškem, arabskem, francoskem 
in španskem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako veljavna. 

PRILOGA I 

Priloga I se nadomesti z novo prilogo I: 

PRILOGA I 

ELEMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI 
PRIPRAVI AKCIJSKIH NAČRTOV, PROGRAMOV IN 

UKREPOV ZA ODPRAVO ONESNAŽEVANJA IZVIROV 
IN DEJAVNOSTI NA KOPNEM 

Ta priloga vsebuje elemente, ki se bodo upoštevali pri pripravi 
akcijskih načrtov, programov in ukrepov za odpravo 
onesnaževanja iz virov in dejavnosti na kopnem iz 5., 7. in 15. 
člena tega protokola. 

Cilj takih akcijskih načrtov, programov in ukrepov bo zajeti vse 
dejavnosti iz razdelka A ter vse skupine snovi iz razdelka C, 
izbrane na podlagi lastnosti iz razdelka B te priloge. 

Prednostne naloge za ukrepanje naj bi določile pogodbenice na 
podlagi relativne pomembnosti vpliva na zdravje ljudi, okolje ter 
socialno-ekonomske in kulturne razmere. Taki programi naj bi 
vključevali točkovne vire, razpršene vire in usedanje iz zraka. 

Pri pripravljanju akcijskih načrtov, programov in ukrepov bodo 
pogodbenice skladno s Svetovnim akcijskim programom za 
varstvo morskega okolja pred dejavnostmi na kopnem, sprejetim 
leta 1995 v VVashingtonu, dale prednost snovem, ki so strupene, 
obstojne in se lahko kopičijo v organizmih, zlasti obstojnim 
organskim snovem, ki onesnažujejo, ter čiščenju odpadne vode 
in ravnanju z njo. 

A. DEJAVNOSTI 

Pri določanju prednostnih nalog med pripravljanjem akcijskih 
načrtov, programov in ukrepov za odpravo onesnaževanja iz 
virov in dejavnosti na kopnem se bodo najprej upoštevale te 
dejavnosti (niso navedeni po prednostnem vrstnem redu): 

1. proizvodnja energije, 

2. proizvodnja umetnih gnojil, 

3. proizvodnja in razvoj biocidov, 

4. farmacevtska industrija, 

5. rafiniranje nafte, 

6. papirna in celulozna industrija, 

7. proizvodnja cementa, 

8. strojarstvo, 

9. kovinska industrija, 

10. rudarstvo, 

11. ladjedelništvo, 

12. pristaniške dejavnosti, 

13. tekstilna industrija, 

14. elektronska industrija, 

15. recikliranje, 

16. druge dejavnosti organske kemične industrije, 

17. druge dejavnosti anorganske kemične industrije, 

18. turizem, 

19. kmetijstvo, 

20. živinoreja, 

21. živilskopredelovalna industrija, 

22. akvakultura, 

23. obdelava in odstranjevanje nevarnih odpadkov, 

24. čiščenje in odstranjevanje odpadne vode gospodinjstev, 

25. ravnanje s komunalnimi trdnimi odpadki, 

26. odstranjevanje blata iz čistilnih naprav, 

27. industrija ravnanja z odpadki, 

28. sežiganje odpadkov in ravnanje z ostanki sežiga, 

29. posegi, zaradi katerih se fizično spremeni naravna oblika 
obale, 

30. promet. 
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B. LASTNOSTI SNOVIV OKOLJU 

Pri pripravi akcijskih načrtov, programov in ukrepov naj bi 
pogodbenice upoštevale te lastnosti: 

1. obstojnost, 

2. strupenost ali druge zdravju škodljive lastnosti (npr. 
karcinogenost, mutagenost, teratogenost), 

3. kopičenje v organizmih, 

4. radioaktivnost, 

5. razmerje med opaženimi koncentracijami in koncentracijami, 
pri katerih ni opaznega učinka (NOEC), 

6. nevarnost evtrofikacije, ki jo povzroči človek, 

7. učinki na zdravje in tveganja, 

8. pomembnost čezmejnega vpliva, 

9. nevarnost neželenih sprememb v morskem ekosistemu in 
nepovrnljivost ali trajnost učinkov, 

10. motenje trajnostnega izkoriščanja živih virov ali druge zakonite 
uporabe morja, 

11 .učinki na okus in/ali vonj morskih izdelkov, namenjenih uživanju, 

12. učinki na vonj, barvo, bistrost in druge značilnosti morske 
vode, 

13. vzorec porazdelitve (to pomeni količine, vzorce uporabe in 
verjetnost, da dejavnik doseže morsko okolje). 

C. SKUPINE SNOVI 

Navedene skupine snovi in virov onesnaženja bodo vodilo pri 
pripravi akcijskih načrtov, programov in ukrepov: 

1. organohalogenske spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine 
v morskem okolju. Prednostno bodo obravnavani aldrin, klordan, 
DDT, dieldrin, dioksini in furani, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, 
mireks, PCB in toksafen, 

2. organofosforjeve spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v 
morskem okolju, 

3. organokositrove spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v 
morskem okolju, 

4. policiklični aromatski ogljikovodiki, 

5. težke kovine in njihove spojine, 

6. izrabljena mazivna olja, 

7. radioaktivne snovi, vključno z njihovimi odpadki, če njihov izpust 
ni skladen z načeli varstva pred sevanji, kot jih opredeljujejo 
ustrezne mednarodne organizacije, ob upoštevanju varstva 
morskega okolja, 

8. biocidi in njihovi derivati, 

9. patogeni mikroorganizmi, 

10. surova nafta in naftni ogljikovodiki, 

11. cianidi in fluoridi, 

12. nebiorazgradljivi detergenti in druge nebiorazgradljive 
površinsko dejavne snovi, 

13. dušikove in fosforjeve spojine ter spojine drugih snovi, ki 
lahko povzročijo evtrofikacijo, 

14. smeti (kakršne koli obstojne proizvedene ali predelane trdne 
snovi, ki se odvržejo, odložijo ali pustijo v morskem in obalnem 
okolju), 

^ 15. toplotni izpusti, 

16. kisle ali bazične spojine, ki lahko znižajo kakovost vode, 

17. nestrupene snovi, ki škodljivo vplivajo na delež kisika v 
morskem okolju, 

18. nestrupene snovi, ki lahko motijo kakršno koli zakonito uporabo 
morja, 

19. nestrupene snovi, ki lahko škodljivo vplivajo na fizične ali 
kemične lastnosti morske vode. 
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PRILOGA H 

Priloga II se črta. 

PRILOGA III 

Priloga III se preštevllči kot priloga II. Doda se naslov, uvodni 
odstavek pa se spremeni: 

PRILOGAM 

ELEMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI 
IZDAJANJU DOVOLJENJ ZA ODSTRANJEVANJE 

ODPADKOV 

Odvisno od primera se pri izdaji dovoljenja za odstranjevanje 
odpadkov, ki vsebujejo snovi iz 6. člena tega protokola, posebej 
upoštevajo ti dejavniki: 

Naslov ter prvi, drugI, tretji, šesti In sedmi odstavek razdelka 
A se spremenijo: 

A. LASTNOSTI IN SESTAVA IZPUŠČENIH ODPADKOV 

1. vrsta in velikost točkovnega ali razpršenega vira (npr. 
industrijski proces), 

2. vrsta izpuščenih odpadkov (npr. vir, povprečna sestava), 

3. stanje odpadkov (npr. trdni, tekoči, blato, gošča), 

6. koncentracije giede na ustrezne sestavine snovi iz priloge 
I in morebitne druge snovi, t 

7. fizične, kemične in biokemične lastnosti Izpuščenih 
odpadkov. 

Naslov razdelka B se spremeni In doda se nov odstavek. 

B. LASTNOSTI SESTAVIN IZPUŠČENIH ODPADKOV GLEDE 
NA NJIHOVO ŠKODLJIVOST 

7. Vse druge lastnosti, navedene v razdelku B priloge I. 

Naslov In tretji odstavek razdelka C se spremenita: 

C. LASTNOSTI KRAJA IZPUSTA IN SPREJEMNEGA 
OKOLJA 

3. Začetna razredčltev, dosežena na točki Izpusta v 
sprejemno okolje. 

PRILOGA IV 

Priloga IV se preštevllči kot priloga III. Doda se naslov, prvi, 
drugI, tretji In peti odstavek pa se spremenijo: 

PRILOGA III 

POGOJI UPORABE PRI ONESNAŽEVANJU, KI SE 
PRENAŠA PO ZRAKU 

1. Ta protokol se uporablja za izpuste, ki onesnažujejo ozračje, 
pod temi pogoji: 

(a) v prevladujočih vremenskih razmerah se izpuščena snov 
prenaša ali bi se lahko prenesla na območje 
Sredozemskega morja; 

(b) vnos snovi na območje Sredozemskega morja je nevaren 
za okolje glede na količine iste snovi, ki dosežejo to 
območje na druge načine. 

2. Ta protokol se uporablja tudi za izpuste, ki onesnažujejo 
ozračje in vplivajo na območje Sredozemskega morja iz virov 
na kopnem na ozemljih pogodbenic in iz pritrjenih umetnih 
objektov na morju, ob upoštevanju določb drugega odstavka 
4. člena tega protokola. 

3. Pri onesnaževanju območja Sredozemskega morja iz virov 
na kopnem po zraku se določbe 5. in 6. člena tega protokola 
tudi uporabljajo za ustrezne snovi in vire iz priloge I k temu 
protokolu, kot se bodo sporazumele pogodbenice. 

5. Določbe priloge II k temu protokolu se uporabljajo za 
onesnaževanje po zraku, kadar koli je to primerno. Spremljanje 
onesnaževanja zraka in razvijanje modelov onesnaževanja 
z uporabo sprejemljivih skupnih emisijskih dejavnikov in 
metodologij se izvedeta pri ocenjevanju usedanja snovi iz 
zraka ter pri sestavljanju inventarjev količin in stopenj emisij 
snovi, ki onesnažujejo, v zrak iz virov na kopnem. 

< 
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PRILOGA IV 

Doda se nova priloga IV: 

PRILOGA IV 

MERILA ZA OPREDELITEV NAJBOLJŠIH 
RAZPOLOŽLJIVIH TEHNOLOGIJ IN NAJBOLJŠE 

OKOLJSKE PRAKSE 

A. NAJBOLJŠE RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE 

1. Uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij je osredotočena 
na uporabo tehnologije brez odpadkov, če je na voljo. 

2. Izraz "najboljše razpoložljive tehnologije " pomeni zadnjo 
(najsodobnejšo) stopnjo v razvoju procesov, naprav ali 
postopkov, ki kaže uporabno primernost določenega ukrepa 
za zmanjševanje odvajanja, emisij in odpadkov. Pri 
ugotavljanju, ali skupek procesov, naprav in postopkov 
sestavlja najboljše razpoložljive tehnologije, se posebna 
pozornost posveti: 

(a) primerljivim procesom, napravam ali postopkom, ki so bili 
pred kratkim uspešno preizkušeni, 

(b) tehnološkim prednostim in spremembam v znanstvenih 
spoznanjih in razumevanju, 

(c) gospodarski izvedljivosti takih tehnologij, 

(d) rokom za uvedbo v novih in obstoječih obratih, 

(e) naravi in obsegu odvajanja in emisij. 

3. "Najboljše razpoložljive tehnologije" za določen proces se 
bodo torej sčasoma spreminjale glede na tehnološki napredek, 
ekonomske in socialne dejavnike ter spremembe v 
znanstvenih spoznanjih in razumevanju. 

4. Če zmanjšanje odvajanja in emisij zaradi uporabe najboljših 
razpoložljivih tehnologij ni sprejemljivo za okolje, je treba izvesti 
dodatne ukrepe. 

5. "Tehnologije" vključujejo uporabljeno tehnologijo in način 
načrtovanja, gradnje, obratovanja, vzdrževanja in razgradnje 
obrala. 

B. NAJBOLJŠA OKOLJSKA PRAKSA 

6. Izraz "najboljša okoljska praksa" pomeni uporabo 
najprimernejšega spleta okoljskih kontrolnih ukrepov in 
strategij. Pri izbiri za posamezne primere naj bi se upoštevali 
vsaj ti stopenjsko razvrščeni ukrepi: 

(a) obveščanje in izobraževanje javnosti in uporabnikov o 
posledicah, ki jih imajo za okolje izbira določenih dejavnosti, 
izbira izdelkov, njihova uporaba in dokončno odstranitev; 

(b) razvoj in uporaba kodeksa dobre okoljske prakse, ki 
vključuje vse vidike dejavnosti v življenju izdelka; 

" (c) obvezna uporaba oznak, ki uporabnika obveščajo o 
tveganjih za okolje, povezanih z izdelkom, njegovo 
uporabo in odstranitvijo; 

(d) varčevanje z viri, vključno z energijo; 

(e) sistemi za zbiranje in odstranjevanje, ki so na voljo javnosti; 

(f) izogibanje uporabi nevarnih snovi ali izdelkov in ustvarjanju 
nevarnih odpadkov; 

(g) recikliranje, ponovno pridobivanje sestavin in ponovna 
uporaba; 

(h) uporaba ekonomskih instrumentov pri dejavnostih, 
izdelkih ali skupinah izdelkov; 

(I) vzpostavitev sistema dovoljenj, ki vključuje vrsto omejitev 
ali prepoved. 

7. Pri določanju spleta ukrepov, ki sestavljajo najboljšo okoljsko 
prakso na splošno ali pri posameznih primerih, je treba 
posebej upoštevati: 

(a) nevarnost izdelka, njegove proizvodnje, uporabe in 
odstranitve za okolje; 

(b) zamenjavo z dejavnostmi ali snovmi, ki manj 
onesnažujejo; 

(c) obseg uporabe; 

(d) možno korist ali škodo za okolje pri nadomestnih 
materialih in dejavnostih; 

(e) napredek in spremembe pri znanstvenih spoznanjih in 
razumevanju; 

(f) roke za izvedbo;. 

(g) socialne in ekonomske posledice. 

8. Najboljša okoljska praksa za določen vir se bo torej sčasoma 
spreminjala glede na tehnološki napredek, ekonomske in 
socialne dejavnike ter spremembe v znanstvenih spoznanjih 
in razumevanju. 

9. Če zmanjšanje vnosov zaradi uporabe najboljše okoljske 
prakse ne da rezultatov, sprejemljivih za okolje, je treba izvesti 
dodatne ukrepe in na novo opredeliti najboljšo okoljsko prakso. 

3. oktober2002 45 poročevalec, št. 94 



3. člen 4. člen 

Za izvajanje sprememb protokola skrbi Ministrstvo za okolje, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
prostor in energijo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Vlada RS je na svoji seji 5. marca 1996 pooblastila predstavnico Slovenije, ki se je 
udeležila Konference pooblaščencev držav pogodbenic Protokola o varstvu 
sredozemskega moija pred onesnaževanjem s kopnega z aneksi I, II in III za sprejem 
sprememb Protokola o varstvu sredozemskega moija pred onesnaževanjem s kopnega 
z aneksi I, II in III (v nadaljevanju: protokol). Konferenca pooblaščencev je bila 7. 
marca 1996 v Sirakuzi. Do 2. oktobra 2000 je spremembe tega protokola ratificiralo 
sedem pogodbenic protokola, med njimi tudi Evropska unija. Protokol je odprt za 
pristop za tiste države, ki so bile povabljene naj se udeležijo Konference 
pooblaščencev vlad obalnih sredozemskih držav, ki je bila od 12. do 17. maja 1980 v 
Atenah ter za Evropsko unijo in podobne regionalne gospodarske povezave, katerih 
najmanj ena članica je obalna sredozemska država. Spremembe protokola začnejo 
veljati trideseti dan po dnevu, ko depozitar prejme obvestilo o sprejetju sprememb 
najmanj treh Četrtin pogodbenic protokola, to pa je najmanj 15 pogodbenic. 

Glede na to, da spremenjeni protokol ureja poleg varstva pred onesnaževanjem z virov 
na kopnem tudi varstvo pred onesnaževanjem z dejavnosti na kopnem, so se 
pogodbenice odloČile spremeniti naslov protokola, ki bi odražal nove vsebine. Tako se 
spremenjeni naslov glasi: Protokol o varstvu sredozemskega moija pred 
onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem. Spremembe protokola vsebujejo 
nov dodatek IV, ostali trije pa so prenovljeni. S spremembami protokola seje razširilo 
tudi območje veljavnosti protokola in sicer na cel hidrološki bazen območja 
Sredozemskega moija, vključno s podtalnico povezano s Sredozemskim morjem ter 
na vnose snovi, ki onesnažujejo in se po zraku prenašajo do območja Sredozemskega 
moija iz virov ali dejavnosti na kopnem na ozemljih pogodbenic. Pogodbenice 
protokola na zasedanjih sprejemajo kratkoročne in srednjeročne regionalne akcijske 
načrte in programe, ki vsebujejo ukrepe in časovne razporeditve. Sekretariat o tem 
uradno obvesti vse pogodbenice. Taki ukrepi in časovne razporeditve postanejo 
zavezujoči na sto osemdeseti dan po uradnem obvestilu za vse pogodbenice, ki v sto 
devetinsedemdesetih dneh od dneva uradnega obvestila niso uradno obvestile 
Sekretariat o ugovoru. 

Spremembe protokola ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja že upošteva vsebine, ki jih 
narekujejo spremembe protokola, tako da uveljavljanje teh sprememb ne bo 
narekovalo sprememb zakonodaje na tem področju. 

Glede na to, da uveljavljanje sprememb protokola ne predstavlja večjih sprememb 
zakonodaje in da ratifikacija sprememb pomeni sprejem evropskih standardov v zvezi 
z varovanjem morja in obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v 
Slovenijo, ratifikacija in nato implementacija sprememb protokola ne predstavlja 
dodatnih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 
sporazuma O pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali Je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

1999/801/EC: Council Decision of 22 October 1999 on accepting 
the amendments to the Protocol for the protection of the Mediter- 
ranean Sea against pollution from land-based sources 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
- usklajen v celoti 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER, l.r. 

Minister 
za okolje In prostor 

mag. JANEZ KOPAČ, l.r. 

i 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI PROTOKOLA 0 POSEDEJ 

ZAVAROVANIH ORMOČJIH IN BIOLOŠKI 

RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU 

(MPZOS) 

- EPA 646 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0040 
Številka: 903-19/2001-1 
Ljubljana, 24.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 24.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
POSEBEJ ZAVAROVANIH OBMOČJIH IN BIOLOŠKI 
RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marko Slokar, državni sekretar Ministrstva za okolje, prostor 

in energijo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec vlade Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo, 
- Gabrijela Grčar, državna podsekretarka Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
24.9.2002 

EVA 2001-1811-0040 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O POSEBEJ ZAVAROVANIH OBMOČJIH 
IN BIOLOŠKI RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU 

"l.člen 2. člen 

Ratificira se Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v 
raznovrstnosti v Sredozemlju, sprejet v Barceloni 10. junija 1995. slovenskem jeziku glasi: 

( 
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PROTOKOL O POSEBEJ ZAVAROVANIH 
OBMOČJIH IN BIOLOŠKI 

RAZNOVRSTNOSTI V SREDOZEMLJU 

Pogodbenice tega protokola 

so pogodbenice Konvencije o varstvu Sredozemskega morja 
pred onesnaženjem, sprejete 16. februarja 1976 v Barceloni, 

se zavedajo velikega vpliva človekovih dejavnosti na stanje 
morskega okolja in obale ter splošneje na ekosisteme območij s 
prevladujočimi sredozemskimi značilnostmi, 

poudarjajo, da je pomembno varovati, in če je primemo, izboljševati 
stanje sredozemske naravne in kulturne dediščine, zlasti z 
ustanavljanjem posebej zavarovanih območij ter tudi z varovanjem 
in ohranjanjem ogroženih vrst, 

upoštevajo dokumente, ki jih je sprejela Konferenca Združenih 
narodov o okolju in razvoju, in zlasti Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992), 

se zavedajo, da ob nevarnosti občutnega zmanjšanja ali izgube 
biološke raznovrstnosti pomanjkanje popolne znanstvene 
zanesljivosti ne bi smelo biti razlog za odlaganje ukrepov, s katerimi 
bi se lahko izognili tej grožnji ali jo čim bolj zmanjšali, 

upoštevajo, da bi morale vse pogodbenice sodelovati, da se 
ohranita, zavarujeta in obnovita zdravje in celovitost ekosistemov, 
pri tem pa imajo skupne, čeprav različne odgovornosti, in 

so se zato sporazumele: 

I. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
OPREDELITEV POJMOV 

V tem protokolu: 

a) "konvencija" pomeni Konvencijo o varstvu Sredozemskega 
morja pred onesnaženjem, sprejeto 16. februarja 1976 v Barceloni 
in spremenjeno leta 1995 v Barceloni; 

b) "biološka raznovrstnost" pomeni raznolikost živih organizmov 
iz vseh okolij, ki vključujejo med drugim kopenske, morske in 
druge vodne ekosisteme in ekološke komplekse, katerih del so; 
to vključuje raznolikost znotraj vrst, med vrstami in raznolikost 
ekosistemov; 

c) "prizadeta vrsta" pomeni katero koli vrsto, ki ji grozi izumrtje na 
celotnem območju razširjenosti ali njegovem delu; 

d) "endemična vrsta" pomeni katero koli vrsto, katere območje 
razširjenosti je omejeno na določeno geografsko območje; 

e) "ogrožena vrsta" pomeni katero koli vrsto, ki bo v predvidljivi 
prihodnosti verjetno izumrla na celotnem območju razširjenosti 
ali njegovem delu in verjetno ne bo preživela, če bodo še naprej 
delovali dejavniki, ki povzročajo upadanje števila ali poslabšanje 
habitata; 

f) "ohranitveno stanje vrste" pomeni vsoto vplivov, ki delujejo na 
vrsto in lahko vplivajo na njeno dolgoročno porazdelitev in 
številčnost; 

g) "pogodbenice" pomeni pogodbenice tega protokola; 

h) "organizacija" pomeni organizacijo iz 2. člena konvencije; 

i) "center" pomeni Regionalni center dejavnosti za posebej 
zavarovana območja. 

2. člen 
GEOGRAFSKI OBSEG 

1. Območje, za katero se uporablja ta protokol, je območje 
Sredozemskega morja, kot je razmejeno v 1. členu konvencije. 
Obsega tudi: 

morsko dno in njegovo podzemlje; 
vode, morsko dno in njegovo podzemlje na kopenski strani 
temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja, ki 
pri vodotokih sega vse do meje sladke vode; 
kopenska obalna območja, ki jih določi vsaka pogodbenica, 
vključno z mokrišči. 

2. Nič v tem protokolu niti akt, sprejet na njegovi podlagi, ne vpliva 
na pravice, na sedanje in prihodnje zahtevke ali na pravna stališča 
katere koli države v zvezi s pravom morja, zlasti z naravo in 
obsegom morskih območij, razmejitvijo morskih območij med 
državami z nasproti ležečimi ali sosednjimi obalami, svobodno 
plovbo na odprtem morju, pravico in načini prehoda skozi ožine, 
ki se uporabljajo za mednarodno plovbo, in pravico neškodljivega 
prehoda skozi teritorialna morja, kot tudi z naravo ter obsegom 
jurisdikcije obalne države, države zastave in države pristanišča. 

3. Nobeno dejanje ali dejavnost, ki temelji na tem protokolu, ne 
sme biti razlog za zahtevke, spore ali spodbijanje zahtevkov za 
suverenost ali jurisdikcijo države. 

3. člen 
SPLOŠNE OBVEZNOSTI 

1. Vsaka pogodbenica stori vse potrebno: 

a) da varuje, ohranja in upravlja območja posebne naravne ali 
kulturne vrfednosti na trajnosten in okolju neškodljiv način, 
predvsem z ustanavljanjem posebej zavarovanih območij; 

b) da varuje, ohranja in upravlja ogrožene ali prizadete rastlinske 
ali živalske vrste. 

2. Pogodbenice neposredno ali prek pristojnih mednarodnih 
organizacij sodelujejo pri ohranjanju in trajnostni uporabi biološke 
raznovrstnosti na območju, na katerem se uporablja ta protokol. 

3. Pogodbenice določijo sestavine biološke raznovrstnosti, ki so 
pomembne za njeno ohranitev in trajnostno uporabo, in sestavijo 
inventarje takih sestavin. 

4. Pogodbenice sprejmejo strategije, načrte in programe za 
ohranitev biološke raznovrstnosti in trajnostno uporabo morskih 
in obalnih bioloških virov ter jih vključijo v svoje ustrezne sektorske 
in medsektorske politike. 

5. Pogodbenice spremljajo sestavine biološke raznovrstnosti iz 
tretjega odstavka tega člena in določijo procese in vrste dejavnosti, 
ki imajo ali lahko imajo pomemben škodljiv vpliv na ohranjanje in 
trajnostno uporabo biološke raznovrstnosti, ter spremljajo njihove 
učinke. 

6. Vsaka pogodbenica uporablja ukrepe, predvidene v tem 
protokolu, brez vpliva na suverenost ali jurisdikcijo drugih 
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pogodbenic ali držav. Vsi ukrepi, ki jih sprejme pogodbenica, da bi 
uveljavila te ukrepe, so skladni z mednarodnim pravom. 

II. DEL 
VARSTVO OBMOČIJ 

PRVI RAZDELEK - POSEBEJ ZAVAROVANA OBMOČJA 

4. člen 
CILJI 

Cilj posebej zavarovanih območij je varovati: 

a) reprezentativne tipe obalnih in morskih ekosistemov ustrezne 
velikosti, da se zagotovi njihova dolgoročna samoohranitvena 
sposobnost in ohrani njihova biološka raznovrstnost; 

b) habitate, ki so v nevarnosti, da izginejo iz svojega naravnega 
območja razširjenosti v Sredozemlju, ali katerih naravno območje 
razširjenosti je zmanjšano zaradi njihovega krčenja ali zato, ker 
so ta območja omejena že sama po sebi; 

c) habitate, ki so nujni za preživetje, razmnoževanje in obnavljanje 
prizadetih, ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst; 

d) območja posebnega pomena zaradi njihove znanstvene, 
estetske, kulturne ali izobraževalne zanimivosti. 

5. člen 
USTANOVITEV POSEBEJ ZAVAROVANIH OBMOČIJ 

1. Vsaka pogodbenica lahko ustanovi posebej zavarovana 
območja v obmorskih in obalnih conah pod svojo suverenostjo ali 
jurisdikcijo. 

2. Če pogodbenica namerava na območju pod svojo suverenostjo 
ali jurisdikcijo ustanoviti posebej zavarovano območje, ki se stika 
z državno mejo in z mejami cone pod suverenostjo ali jurisdikcijo 
druge pogodbenice, si pristojni organi obeh pogodbenic 
prizadevajo sodelovati, da bi se sporazumeli o ukrepih, ki jih je 
treba sprejeti, in med drugim proučili možnost, da bi druga 
pogodbenica ustanovila ustrezno posebej zavarovano območje 
ali sprejela druge primerne ukrepe. 

3. Če pogodbenica namerava na območju pod svojo suverenostjo 
ali jurisdikcijo ustanoviti posebej zavarovano območje, ki se stika 
z državno mejo in z mejami cone pod suverenostjo ali jurisdikcijo 
države, ki ni pogodbenica tega protokola, si pogodbenica prizadeva 
sodelovati s to državo tako, kot je navedeno v prejšnjem odstavku. 

4. Če namerava država, ki ni pogodbenica tega protokola, 
ustanoviti posebej zavarovano območje, ki se stika z državno 
mejo in z mejami cone pod suverenostjo ali jurisdikcijo 
pogodbenice tega protokola, si slednja prizadeva sodelovati s to 
državo tako, kot je navedeno v drugem odstavku. 

6. člen 
VARSTVENI UKREPI 

Pogodbenice skladno z mednarodnim pravom in ob upoštevanju 
značilnosti vsakega posebej zavarovanega območja sprejmejo 
potrebne varstvene ukrepe, zlasti: 

a) krepitev uporabe drugih protokolov h konvenciji in drugih 
ustreznih mednarodnih pogodb, katerih pogodbenice so; 

b) prepoved odmetavanja ali odvajanja odpadkov in drugih snovi, 
ki bi verjetno neposredno ali posredno škodovali celovitosti 
posebej zavarovanega območja; 

c) zakonsko ureditev prehoda ladij in vsakega ustavljanja ali 
sidranja; 

d) zakonsko ureditev naselitve katere koli vrste, ki ni domorodna 
na obravnavanem posebej zavarovanem območju, ali gensko 
spremenjenih vrst ter naselitve ali ponovne naselitve vrst, ki so 
ali so bile na posebej zavarovanem območju; 

e) zakonsko ureditev ali prepoved vsake dejavnosti, ki vključuje 
raziskovanje ali spreminjanje tal ali izkoriščanje kopenskega 
podtalja, morskega dna ali njegovega podzemlja; 

f) zakonsko ureditev znanstvenoraziskovalnih dejavnosti; 

g) zakonsko ureditev ali prepoved ribolova, lova, odvzema živali 
in nabiranja rastlin ali njihovega uničevanja ter trgovine z živalmi, 
deli živali, rastlinami, deli rastlin, ki izvirajo iz posebej zavarovanih 
območij; 

h) zakonsko ureditev, in če je potrebno, prepoved vseh drugih 
dejavnosti ali dejanj, ki bi verjetno poškodovala ali vznemirila vrste 
ali bi lahko ogrozila ohranitveno stanje ekosistemov ali vrst ali 
škodovala naravnim in kulturnim značilnostim posebej 
zavarovanega območja; 

i) kakršen koli drug ukrep, katerega cilj je varovanje ekoloških in 
bioloških procesov ter krajine. 

7. člen 
NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE 

1. Pogodbenice skladno s pravili mednarodnega prava sprejmejo 
ukrepe za načrtovanje, upravljanje, nadziranje in spremljanje 
stanja in sprememb za posebej zavarovana območja. 

2. Taki ukrepi naj za vsako posebej zavarovano območje 
vključujejo: 

a) izdelavo in sprejem načrta upravljanja, ki določa pravni in 
institucionalni okvir ter primerne ukrepe upravljanja in varstva; 

b) stalno spremljanje ekoloških procesov, habitatov, populacijske 
dinamike, krajin ter vpliva človekovih dejavnosti; 

c) ustrezno dejavno vključevanje lokalnih skupnosti in prebivalstva 
v upravljanje posebej zavarovanih območij skupaj s pomočjo 
lokalnim prebivalcem, ki bi bili z ustanovitvijo takih območij lahko 
prizadeti; 

d) sprejem mehanizmov za financiranje spodbujanja uveljavitve 
in upravljanja posebej zavarovanih območij ter razvoj dejavnosti, 
ki zagotavljajo, da je upravljanje združljivo s cilji takih območij; 

e) zakonsko ureditev dejavnosti, ki so združljive s cilji ustanovitve 
posebej zavarovanih območij, in pogojev ustreznih dovoljenj; 

f) izobraževanje upravljavcev in usposobljenega strokovnega 
osebja ter razvoj ustrezne infrastrukture. 

3. Pogodbenice zagotovijo, da nacionalni načrti za ukrepanje v 
izjemnih razmerah vključujejo ukrepe za odzivanje ob dogodkih, 
ki bi lahko povzročili škodo ali ogrozili posebej zavarovana 
območja. 
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4. Ko so posebej zavarovana območja, ki zajemajo kopenska in 
morska območja, ustanovljena, si pogodbenice prizadevajo 
zagotoviti usklajeno vodenje in upravljanje posebej zavarovanega 
območja kot celote. 

DRUGI RAZDELEK - POSEBEJ ZAVAROVANA 
OBMOČJA, POMEMBNA ZA SREDOZEMLJE 

8. člen 
IZDELAVA SEZNAMA POSEBEJ ZAVAROVANIH 

OBMOČIJ, POMEMBNIH ZA SREDOZEMLJE 

1. Da bi spodbudile sodelovanje pri upravljanju in ohranjanju 
naravnih območij ter varstvu ogroženih vrst in njihovih habitatov, 
pogodbenice sestavijo Seznam posebej zavarovanih območij, 
pomembnih za Sredozemlje, v nadaljnjem besedilu seznam 
SPAMI. 

2. Seznam SPAMI lahko vključuje območja: 

ki so pomembna za ohranjanje sestavin biološke 
raznovrstnosti v Sredozemlju; 
kjer so ekosistemi, značilni za sredozemsko območje, ali 
habitat prizadetih vrst; 

- ki so posebnega pomena na znanstveni, estetski, kulturni ali 
izobraževalni ravni. 

3. Pogodbenice se strinjajo: 

a) da priznajo poseben pomen teh območij za Sredozemlje; 

b) da upoštevajo ukrepe, ki se uporabljajo za SPAMI, in niti ne 
dovolijo niti ne izvajajo dejavnosti, ki bi lahko bile v nasprotju s cilji 
ustanovitve SPAMI. 

9. člen 
POSTOPEK ZA USTANOVITEV SPAMI IN ZA 

VKLJUČITEV TEH OBMOČIJ V SEZNAM 

1. SPAMI se lahko ustanovi po postopku, predvidenem v drugem, 
tretjem in četrtem odstavku tega člena, v: a) morskih in obalnih 
conah pod suverenostjo ali jurisdikcijo pogodbenic; b) conah, ki 
so deloma ali v celoti na odprtem morju. 

2. Predloge za vključitev v seznam lahko predložijo: 

a) pogodbenica, če je območje v že razmejeni coni pod njeno 
suverenostjo ali jurisdikcijo; 

b) dve ali več sosednjih pogodbenic, če je območje deloma ali v 
celoti na odprtem morju; 

c) sosednje pogodbenice na območjih, kjer meje državne 
suverenosti ali jurisdikcije še niso določene. 

3. Pogodbenice, ki dajo predlog za vključitev v seznam SPAMI, 
pošljejo centru uvodno poročilo, ki vsebuje podatke o zemljepisni 
legi območja, njegovih fizičnih in ekoloških značilnostih, pravnem 
statusu, načrtih upravljanja in načinih njihovega izvajanja ter izjavo, 
ki utemeljuje sredozemski pomen območja; 

a) če je predlog oblikovan skladno s pododstavkoma b) in c) 
drugega odstavka tega člena, se udeležene sosednje 
pogodbenice med seboj posvetujejo, da zagotovijo skladnost 
predlaganih ukrepov varstva in upravljanja ter načinov njihovega 
izvajanja; 

b) v predlogih, danih po drugem odstavku tega člena, so navedeni 
ukrepi varstva in upravljanja, ki se uporabljajo za območje, ter 
načini njihovega izvajanja. 

4. Postopek za vključitev predlaganega območja v seznam: 

a) za vsako območje se predlog predloži nacionalnim 
koordinatorjem, ki proučijo njegovo skladnost s skupnimi 
smernicami in merili, sprejetimi na podlagi 16. člena; 

b) če je po presoji predlog, dan v skladu s pododstavkom a) 
drugega odstavka tega člena, skladen s smernicami in skupnimi 
merili, organizacija obvesti zasedanje pogodbenic, ki se odloči, 
da se območje vključi v seznam SPAMI; 

c) če je predlog, dan v skladu s pododstavkoma b) in c) drugega 
odstavka tega člena, skladen s smernicami in skupnimi merili, ga 
center pošlje organizaciji, ki obvesti zasedanje pogodbenice. 
Odločitev, da se območje vključi v seznam SPAMI, pogodbenice 
sprejmejo s konsenzom. Pogodbenice tudi odobrijo ukrepe 
upravljanja, ki se uporabljajo za območje. 

5. Pogodbenice, ki so predlagale vključitev območja v seznam 
SPAMI, izvajajo ukrepe varstva in ohranjanja, ki so določeni v 
njihovih predlogih skladno s tretjim odstavkom tega člena. 
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo spoštovale tako določena 
pravila. Center obvesti pristojne mednarodne organizacije o 
seznamu in ukrepih, izvedenih na teh območjih. 

6. Pogodbenice lahko popravijo seznam SPAMI. V ta namen center 
pripravi poročilo. 

10. člen 
SPREMEMBE STATUSA SPAMI 

O spremerpbah v razmejitvi ali pravnem statusu SPAMI ali ukinitvi 
celotnega ali dela območja se ne odloča, če za to ni tehtnih 
razlogov; pri tem je treba upoštevati, da je treba varovati okolje in 
spoštovati obveznosti, določene v tem protokolu, in se ravnati po 
postopku, ki je podoben postopku za ustanovitev SPAMI, in 
njegovo vključitev v seznam. 

III. DEL 
VARSTVO IN OHRANITEV VRST 

11. člen 
UKREPI DRŽAVE ZA VARSTVO IN OHRANITEV VRST 

1. Pogodbenice ravnajo z rastlinskimi in živalskimi vrstami tako, 
da vzdržujejo njihovo ugodno ohranitveno stanje. 

2. Pogodbenice v conah pod njihovo suverenostjo ali jurisdikcijo 
določijo prizadete ali ogrožene rastlinske in živalske vrste, 
sestavijo njihove sezname in jim podelijo status zavarovane vrste. 
Pogodbenice zakonsko uredijo, in če je primerno, prepovejo 
dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na take vrste ali njihove habitate, 
in upravljajo, načrtujejo ali ižvedejo druge ukrepe tako, da 
zagotovijo ugodno ohranitveno stanje takih vrst. 

3. Za zavarovane živalske vrste pogodbenice nadzorujejo in po 
potrebi prepovejo: 

a) odvzemanje, posedovanje ali ubijanje (kar v možnem obsegu 
vključuje tudi naključni odvzem, posedovanje ali ubijanje) teh vrst, 

3. oktober2002 53 poročevalec, št. 94 



njihovih jajc, delov ali izdelkov, trgovanje z njimi ter njihovo 
prevažanje in razstavljanje v komercialne namene; 

b) vznemirjanje prosto živečih živali, zlasti med razmnoževanjem, 
inkubacijo, hibernacijo ali selitvijo ter v drugih obdobjih biološkega 
stresa, kolikor je to le mogoče. 

4. Poleg ukrepov, določenih v prejšnjem odstavku, pogodbenice 
usklajujejo svoja prizadevanja z dvostranskim in večstranskim 
delovanjem, kar po potrebi vključuje sporazume za varstvo in 
obnovitev selitvenih vrst, katerih območje razširjenosti sega na 
območje, za katero se uporablja ta protokol. 

5. Za zavarovane rastlinske vrste, njihove dele in izdelke 
pogodbenice zakonsko uredijo in po potrebi prepovejo vse oblike 
uničevanja in motenja, vključno s trganjem, nabiranjem, rezanjem, 
ruvanjem, posedovanjem takih vrst, trgovanjem z njimi ali njihovim 
prevažanjem in razstavljanjem v komercialne namene. 

6. Pogodbenice oblikujejo in sprejmejo ukrepe in načrte glede 
razmnoževanja zavarovanih živali in rastlin ex situ, zlasti glede 
vzreje živali v ujetništvu.. 

7. Pogodbenice si neposredno ali prek centra prizadevajo 
posvetovati se z državami na območju razširjenosti, ki niso 
pogodbenice tega protokola, da bi uskladile svoja in njihova 
prizadevanja za varstvo prizadetih ali ogroženih vrst in ravnanje 
z njimi. 

8. Če je le mogoče, pogodbenice sprejmejo določbe za vrnitev 
nezakonito izvožene ali posedovane zavarovane vrste. 
Pogodbenice naj si prizadevajo take osebke ponovno naseliti v 
njihov naravni habitat. 

12. člen 
SKUPNI UKREPI ZA VARSTVO IN OHRANITEV VRST 

1. Pogodbenice sprejmejo skupne ukrepe, da zagotovijo varstvo 
in ohranitev rastlin in živali, navedenih v tistih prilogah k temu 
protokolu, ki se nanašajo na Seznam prizadetih ali ogroženih vrst 
in Seznam vrst, katerih izkoriščanje je zakonsko urejeno. 

2. Pogodbenice zagotovijo največje možno varstvo in obnovitev 
rastlinskih in živalskih vrst iz priloge, ki se nanaša na Seznam 
prizadetih ali ogroženih vrst, tako da na državni ravni sprejmejo 
ukrepe, predvidene v tretjem in petem odstavku 11. člena tega 
protokola. 

3. Pogodbenice prepovejo uničenje in poškodovanje habitatov 
vrst iz priloge, ki se nanaša na Seznam prizadetih ali ogroženih 
vrst, ter oblikujejo in izvedejo načrte ukrepanja za njihovo 
ohranitev in obnovitev. Pogodbenice še naprej sodelujejo pri 
izvajanju ustreznih načrtov ukrepanja, ki so že sprejeti. 

4. Pogodbenice v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi 
organizacijami storijo vse potrebno, da zagotovijo ohranitev vrst 
iz priloge, ki se nanaša na Seznam vrst, katerih izkoriščanje je 
zakonsko urejeno, in hkrati dovolijo in zakonsko uredijo 
izkoriščanje teh vrst, da tako zagotovijo in vzdržujejo njihovo 
ugodno ohranitveno stanje. 

5. Če območje razširjenosti ogrožene ali prizadete vrste sega na 
obe strani državne meje ali meje, ki ločuje ozemlja ali območja, 
nad katerimi imata suverenost ali jurisdikcijo dve pogodbenici 
tega protokola, ti pogodbenici sodelujeta, da bi zagotovili varstvo 
in ohranitev ter po potrebi obnovitev takih vrst. 

6. Pogodbenice lahko odobrijo izjeme pri prepovedih, predpisanih 
za varstvo vrst iz prilog k temu protokolu, za znanstvene ali 

izobraževalne namene ali namene upravljanja, ki so potrebni, da 
se zagotovi preživetje vrste ali prepreči pomembna škoda, če ni 
na voljo nobenih drugih zadovoljivih rešitev in če izjema ne škoduje 
preživetju populacije ali katere koli druge vrste. O takih izjemah 
se uradno obvestijo pogodbenice. 

13. člen 
NASELITEV TUJERODNIH ALI GENSKO 

SPREMENJENIH VRST 

1. Pogodbenice storijo vse potrebno, da zakonsko uredijo namerno 
ali naključno naselitev tujerodnih ali gensko spremenjenih vrst v 
naravo in prepovejo tako naselitev, ki lahko škodljivo vpliva na 
ekosisteme, habitate ali vrste na območju, za katero se uporablja 
ta protokol. 

2. Pogodbenice si prizadevajo izvajati vse možne ukrepe, da 
iztrebijo vrste, ki so že bile naseljene, če znanstvena presoja 
pokaže, da take vrste povzročajo ali bodo verjetno povzročile 
škodo ekosistemom, habitatom ali vrstam na območju, za katero 
se uporablja ta protokol. 

IV. DEL 
DOLOČBE, SKUPNE ZA ZAVAROVANA OBMOČJA IN 

VRSTE 

14. člen 
SPREMEMBE PRILOG 

1. Postopki za spreminjanje prilog k temu protokolu so postopki, 
določeni v 17. členu konvencije. 

2. Vse predlagane spremembe, predložene zasedanju 
pogodbenic, predhodno ocenijo nacionalni koordinatorji na 
skupnem sestanku. 

15. člen 
INVENTARJI 

Vsaka pogodbenica izdela izčrpne inventarje: 

a) tistih območij pod njeno suverenostjo ali jurisdikcijo, na katerih 
so redki ali občutljivi ekosistemi, ki so rezervoarji biološke 
raznovrstnosti, in ki so pomembna za ogrožene ali prizadete 
vrste; 

b) prizadetih ali ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst. 

16. člen 
SMERNICE IN SKUPNA MERILA 

Pogodbenice sprejmejo: 

a) skupna merila za izbiranje zavarovanih morskih in obalnih 
območij, ki bi se lahko vključila v seznam §PAMI, ki bo priloga k 
protokolu; 

b) skupna merila za vključitev dodatnih vrst v priloge; 

c) smernice za ustanavljanje in upravljanje posebej zavarovanih 
območij. 

Zasedanje pogodbenic lahko spremenijo merila in smernice iz 
odstavkov b) in c) na podlagi predloga ene ali več pogodbenic. 
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17. člen 
PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 

Pogodbenice med načrtovanjem, na podlagi katerega se odloča 
o industrijskih in drugih projektih in dejavnostih, ki bi lahko 
pomembno vplivali na zavarovana območja in vrste ter njihove 
habitate, ovrednotijo in upoštevajo možne neposredne ali 
posredne, takojšnje ali dolgoročne vplive, vključno s skupnim 
vplivom predvidenih projektov in dejavnosti. 

18. člen 
VKLJUČEVANJE TRADICIONALNIH DEJAVNOSTI 

1. Pri oblikovanju varstvenih ukrepov pogodbenice upoštevajo 
tradicionalne dejavnosti, ki so značilne za kulturo in preživljanje 
lokalnega. Če je potrebno, odobrijo izjeme, da se zadovoljijo take 
potrebe. Nobena izjema, dovoljena v ta namen, ne sme: 

a) ogroziti ohranitve ekosistemov, zavarovanih po tem protokolu, 
ali bioloških procesov, ki prispevajo k ohranjanju teh ekosistemov; 

b) povzročiti izumrtja ali pomembnega zmanjšanja števila osebkov, 
ki sestavljajo rastlinske in živalske populacije ali vrste, zlasti 
prizadete, ogrožene, selitvene ali endemične vrste. 

2. Pogodbenice, ki odobrijo izjeme pri varstvenih ukrepih, ustrezno 
obvestijo druge pogodbenice. 

19. člen 
SEZNANJANJE, OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN 

IZOBRAŽEVANJE JAVNOSTI 

1. Pogodbenice ustrezno seznanjajo javnost z ustanovitvijo 
posebej zavarovanih območij, njihovimi mejami in zanje veljavnimi 
predpisi ter z razglasitvijo zavarovanih vrst, njihovimi habitati in 
zanje veljavnimi predpisi. 

2. Pogodbenice si prizadevajo obvestiti javnost o pomenu in 
vrednosti posebej zavarovanih območij in vrst in o znanstvenih 
dognanjih, ki se nanašajo na ohranjanje narave in druga področja. 
Take informacije naj bodo ustrezno vključene v izobraževalne 
programe. Pogodbenice si prizadevajo tudi spodbujati javnost in 
naravovarstvene organizacije, da sodelujejo pri ukrepih, ki so 
potrebni za varstvo obravnavanih območij in vrst, skupaj s 
presojami vplivov na okolje. 

20. člen 
ZNANSTVENE IN TEHNIČNE RAZISKAVE TER 
RAZISKAVE NA PODROČJU UPRAVLJANJA 

1. Pogodbenice spodbujajo in razvijajo znanstveno in tehnično 
raziskovanje, povezano s cilji tega protokola. Spodbujajo in razvijajo 
tudi raziskovanje trajnostne rabe posebej zavarovanih območij in 
ravnanje z zavarovanimi vrstami. 

2. Kadar je potrebno, se pogodbenice posvetujejo med seboj in s 
pristojnimi mednarodnimi organizacijami, da bi določile, načrtovale 
in izvedle programe znanstvenih in tehničnih raziskav ter 
spremljanja stanja in sprememb, ki so potrebni za določanje in 
spremljanje zavarovanih območij in vrst, in ocenile učinkovitost 
ukrepov za izvajanje načrtov upravljanja in obnove. 

3. Pogodbenice neposredno ali prek centra izmenjujejo znanstvene 
in tehnične informacije o tekočih in načrtovanih programih raziskav 
in spremljanja stanja in sprememb ter o rezultatih takih programov. 
Kolikor je le mogoče, usklajujejo svoje programe raziskav in 
spremljanja stanja in sprememb ter si skupaj prizadevajo opredeliti 
ali standardizirati svoje postopke. 

4. Pri tehničnih in znanstvenih raziskavah pogodbenice dajejo 
prednost SPAMI in vrstam iz prilog k temu protokolu. 

21. člen 
MEDSEBOJNO SODELOVANJE 

1. Pogodbenice neposredno ali s pomočjo centra ali mednarodnih 
organizacij izdelajo programe sodelovanja, da uskladijo 
ustanavljanje, ohranjanje, načrtovanje in upravljanje posebej 
zavarovanih območij ter izbiranje in ohranjanje zavarovanih vrst 
ter ravnanje z njimi. Redno si izmenjujejo informacije o značilnostih 
zavarovanih območij in vrst, o pridobljenih izkušnjah in o težavah, 
s katerimi se srečujejo. 

2. Pogodbenice čim prej obvestijo druge pogodbenice, države, ki 
bi lahko bile prizadete, in center o vsaki okoliščini, ki bi lahko 
ogrozila ekosisteme posebej zavarovanih območij ali preživetje 
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. 

22. člen 
MEDSEBOJNA POMOČ 

1. Pogodbenice neposredno ali s pomočjo centra ali mednarodnih 
organizacij sodelujejo pri oblikovanju, financiranju in izvajanju 
programov medsebojne pomoči in pomoči državam v razvoju, ki 
zaprosijo za pomoč, da bi izvajale ta protokol. 

2. Ti programi vključujejo okoljsko izobraževanje javnosti, 
usposabljanje znanstvenega in tehničnega osebja ter 
upravljavcev, znanstveno raziskovanje, nabavo, uporabo, 
projektiranje in razvoj ustrezne opreme ter prenos tehnologije 
pod ugodnimi pogoji, o katerih se sporazumejo zadevne 
pogodbenice. 

3. Pogodbenice pri medsebojni pomoči dajejo prednost SPAMI in 
vrstam iz prilog k temu protokolu. 

23. člen 
POROČILA POGODBENIC 

Pogodbenice rednim zasedanjem pogodbenic predložijo poročilo 
o izvajanju tega protokola, zlasti: 

a) o statusu območij, vključenih v seznam SPAMI, in o stanju na 
teh območjih; 

b) o vseh spremembah pri razmejitvi ali pravnem statusu SPAMI 
in zavarovanih vrst; 

c) o možnih izjemah, dovoljenih na podlagi 12. in 18. člena tega 
protokola. 
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V. DEL 
INSTITUCIONALNE DOLOČBE 

24. člen 
NACIONALNI KOORDINATORJI 

Vsaka pogodbenica imenuje nacionalnega koordinatorja, ki je 
odgovoren za povezavo s centrom glede tehničnih in znanstvenih 
vidikov izvajanja tega protokola. Nacionalni koordinatorji se redno 
sestajajo za izvajanje nalog, ki izhajajo Iz tega protokola. 

25. člen 
USKLAJEVANJE 

1. Organizacija je odgovorna za usklajevanje izvajanja tega 
protokola. Pri tem ji pomaga center, ki mu lahko poveri te naloge: 

a) v sodelovanju s pristojnimi mednarodnimi, medvladnimi in 
nevladnimi organizacijami pomagati pogodbenicam pri: 

ustanavljanju in upravljanju posebej zavarovanih območij na 
območju, za katero se uporablja ta protokol; 

- izvajanju programov tehničnih in znanstvenih raziskav, kot je 
predvideno v 20. členu tega protokola; 

- izmenjavi znanstvenih in tehničnih informacij med 
pogodbenicami, kot je predvideno v 20. členu tega protokola; 
pripravi programov upravljanja za posebej zavarovana 
območja in vrste; 
razvijanju programov sodelovanja na podlagi 21. člena tega 
protokola; 
pripravi izobraževalnega gradiva, namenjenega različnim 
skupinam; 

b) sklicevati in organizirati sestanke nacionalnih koordinatorjev in 
jim zagotoviti storitve sekretariata; 

c) oblikovati priporočila o smernicah in skupnih merilih na podlagi 
16. člena tega protokola; 

d) pripravljati in obnavljati baze podatkov o posebej zavarovanih 
območjih, zavarovanih vrstah in drugih zadevah, povezanih s 
tem protokolom; 

e) pripravljati poročila in tehnične študije, ki bi lahko bile potrebne 
za izvajanje tega protokola; 

f) izdelovati in izvajati programe usposabljanja iz drugega odstavka 
22. člena; 

g) sodelovati z regionalnimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo z varstvom območij in vrst, pod 
pogojem, da se spoštuje svojevrstnost vsake organizacije in da 
se upošteva, da je treba preprečiti podvajanje dejavnosti; 

h) izvajati naloge, ki so mu bile dodeljene v načrtih ukrepanja, 
sprejetih v okviru tega protokola; 

i) izvajati kakršne koli druge naloge, ki mu jih dodelijo pogodbenice. 

26. člen 
ZASEDANJA POGODBENIC 

1. Redna zasedanja pogodbenic tega protokola potekajo skupaj 
z rednimi zasedanji pogodbenic konvencije, ki se skličejo na 
podlagi 14. člena konvencije. Skladno z omenjenim členom lahko 
imajo pogodbenice tudi izredna zasedanja. 

2. Cilji zasedanj pogodbenic tega protokola so predvsem: 

a) spremljati izvajanje tega protokola; 

b) nadzorovati delo organizacije in centra v zvezi z izvajanjem 
tega protokola in politično usmerjati njune dejavnosti; 

c) presojati učinkovitost ukrepov, sprejetih za upravljanje in varstvo 
območij in vrst, in proučevati potrebe po drugih ukrepih, zlasti v 
obliki prilog k temu protokolu in sprememb protokola ali njegovih 
prilog; 

d) sprejeti smernice in skupna merila, predvidene v 16. členu 
tega protokola; 

e) obravnavati poročila, ki jih pošljejo pogodbenice po 23. členu 
tega protokola, in vse druge ustrezne informacije, kijih pogodbenice 
sporočijo prek centra; 

f) dajati pogodbenicam priporočila o ukrepih, ki jih je treba sprejeti 
za izvajanje tega protokola; 

g) proučiti priporočila s sestankov nacionalnih koordinatorjev na 
podlagi 24. člena tega protokola; 

h) odločati o vključitvi območja v seznam SPAMI skladno s četrtim 
odstavkom 9. člena tega protokola; 

i) ustrezno proučiti kakršne koli druge zadeve, pomembne za ta 
protokol; 

j) obravnavati in oceniti izjeme, ki jih pogodbenice dovolijo skladno 
z 12. in 18. členom tega protokola. 

VI. DEL 
KONČNE DOLOČBE 

27. člen 
VPLIV PROTOKOLA NA DOMAČO ZAKONODAJO 

Določbe tega protokola ne vplivajo na pravico pogodbenic, da 
sprejmejo ustrezne strožje notranje ukrepe za izvajanje tega 
protokola. 

28. člen 
ODNOSI STRETJIMI 

1. Pogodbenice povabijo države, ki niso pogodbenice protokola, 
in mednarodne organizacije, da sodelujejo pri izvajanju tega 
protokola. 

2. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, 
ki bodo skladni z mednarodnim pravom, in s katerimi bodo 
zagotovile, da nihče ne bo opravljal nobene dejavnosti, ki bi bila v 
nasprotju z načeli in nameni tega protokola. 

29. člen 
PODPIS 

Ta protokol je vsem pogodbenicam konvencije na voljo za podpis 
10. junija 1995 v Barceloni in od 11. junija 1995 do 10. junija 1996 
v Madridu. 
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30. člen 
RATIFIKACIJA, SPREJETJE ALI ODOBRITEV 

32. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Ta protokol je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri vladi Španije, ki bo prevzela 
naloge depozitarja. 

31. člen 
PRISTOP 

Ta protokol je od 10. junija 1996 na voljo za pristop kateri koli 
državi in regionalni gospodarski grupaciji, ki je pogodbenica 
konvencije. 

1. Ta protokol začne veljati trideseti dan po deponiranju šeste 
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi protokola ali listine o 
pristopu k protokolu. 

2. V odnosih med pogodbenicami obeh protokolov ta protokol z 
dnem, ko začne veljati, nadomesti Protokol o posebej zavarovanih 
območjih v Sredozemskem morju iz leta 1982. 

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Barceloni 10. junija 1995 v enem izvodu v 
angleškem, arabskem, francoskem in španskem jeziku, pri čemer 
so vsa štiri besedila enako veljavna, za podpis katere koli 
pogodbenice konvencije. 

PRILOGA I 

SKUPNA MERILA ZA IZBIRANJE ZAVAROVANIH 
MORSKIH IN OBALNIH OBMOČIJ, KI BI SE LAHKO 

VKLJUČILA V SEZNAM SPAMI 

A. SPLOŠNA NAČELA 

Pogodbenice se strinjajo, da bodo navedena splošna načela vodila 
njihovo delo pri izdelavi seznama SPAMI: 

a) Ohranjanje naravne dediščine je temeljni cilj, ki mora 
opredeljevati SPAMI. Uresničevanje drugih ciljev, kot je ohranjanje 
kulturne dediščine, in spodbujanje znanstvenih raziskav, 
izobraževanja, udeleževanja in sodelovanja sta pri SPAMI zelo 
zaželeni in se štejeta v dobro za vključitev območja v seznam, 
dokler sta združljivi s cilji ohranjanja. 

b) Skupno število območij, vključenih v seznam, ali število območij, 
ki jih posamezna pogodbenica lahko predlaga za vpis, ni omejeno. 
Kljub temu pa se pogodbenice strinjajo, da se bodo območja 
izbirala na znanstveni podlagi in vključevala v seznam glede na 
njihove lastnosti; zato bodo morala izpolnjevati zahteve, določene 
v protokolu in s temi merili. 

c) SPAMI, vključeni v-seznam, in njihova geografska razporeditev 
bodo morali biti značilni za sredozemsko regijo in njeno biološko 
raznovrstnost. V ta namen bo moral seznam predstavljati največje 
možno število tipov habitatov in ekosistemov. 

d) SPAMI bodo morali sestavljati jedro omrežja, katerega cilj bo 
učinkovito ohranjanje sredozemske dediščine. Da bi dosegle ta 
cilj, bodo pogodbenice razvile dvostransko in večstransko 
sodelovanje pri ohranjanju in upravljanju naravnih območij, in sicer 
predvsem z ustanavljanjem čezrnejnih SPAMI. 

e) Območja, vključena v seznam SPAMI, so primer in model za 
varstvo naravne dediščine v regiji. Pogodbenice zato zagotovijo, 
da imajo območja, vključena v seznam, ustrezen pravni status in 
da so zanje na voljo varstveni ukrepi ter metode in sredstva za 
upravljanje. 

B. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI OBMOČIJ, KI BI SE 
LAHKO VKLJUČILA V SEZNAM SPAMI 

1. Da bi bilo upravičeno do vključitve v seznam SPAMI, mora 
območje izpolnjevati vsaj eno splošno merilo, določeno v drugem 
odstavku 8. člena protokola. V določenih primerih lahko isto 
območje izpolnjuje več splošnih meril, kar lahko le okrepi možnost 
za vključitev območja v seznam. 

2. Regionalni pomen je temeljna zahteva za vključitev območja v 
seznam SPAMI. Pri vrednotenju pomena območja za Sredozemlje 
naj bi se uporabljala ta merila: 

a) Edinstvenost 

Na območju so edinstveni ali redki ekosistemi ali redke ali 
endemične vrste. 

b) Naravna reprezentativnost 

Na območju potekajo zelo značilni ekološki procesi ali so na njem 
zelo značilne združbe ali habitatni tipi ali ima druge naravne 
značilnosti. Reprezentativnost je stopnja, do katere je neko 
območje značilno kot habitatni tip, ekološki proces, življenjska 
združba, fiziografska značilnost ali druga naravna značilnost. 

c) Raznovrstnost 

Na območju je zelo velika raznovrstnost vrst, združb, habitatov 
ali ekosistemov. 
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d) Naravnost 

Območje je zelo naravno, ker motenj in propadanja, ki bi jih 
povzročil človek, ni ali so majhni. 

e) Navzočnost habitatov, ki so bistveni za prizadete, ogrožene ali 
endemične vrste. 

* 
f) Kulturna reprezentativnost 

Območje ima glede kulturne dediščine veliko reprezentativno 
vrednost zaradi okolju neškodljivih tradicionalnih dejavnosti, ki so 
povezane z naravo in prispevajo k blaginji lokalnega prebivalstva. 

3. Da se vključi v seznam SPAMI, mora imeti območje 
znanstvenega, izobraževalnega ali estetskega pomena ustrezno 
vrednost za raziskovanje na področju naravoslovja ali za 
dejavnosti okoljskega izobraževanja ali ozaveščanja ali pa morajo 
biti na območju izjemne naravne značilnosti ali kopenske ali 
morske krajine. 

4. Poleg temeljnih meril, določenih v drugem odstavku 8. člena 
protokola, naj bi se v dobro vključitvi območja v seznam upoštevalo 
še določeno število drugih značilnosti in dejavnikov. To so med 
drugim: 

a) obstoj nevarnosti, ki bodo verjetno škodovale ekološki, biološki, 
estetski ali kulturni vrednosti območja; 

b) vključenost in dejavno sodelovanje javnosti na splošno in 
predvsem lokalnih skupnosti pri načrtovanju in upravljanju 
območja; 

c) obstoj organa, ki zastopa javni, strokovni in nevladni sektor ter 
znanstvenike, ki so povezani z območjem; 

d) možnosti za trajnostni razvoj na območju; 

e) obstoj celostnega načrta upravljanja obale v smislu točke e) 
tretjega odstavka 4. člena konvencije. 

C. PRAVNI STATUS 

1. Vsem območjem, ki so upravičena do vključitve v seznam 
SPAMI, mora biti dodeljen pravni status, ki zagotavlja učinkovito 
dolgoročno varstvo teh območij. 

2. Da se vključi v seznam SPAMI, mora imeti območje, ki leži v že 
razmejeni coni pod suverenostjo ali jurisdikcijo pogodbenice, sta- 
tus zavarovanega območja, ki ga priznava ta pogodbenica. 

3. Če je območje deloma ali v celoti na odprtem morju ali v coni, 
kjer meje nacionalne suverenosti ali jurisdikcije še niso določene, 
za pravni status, načrt upravljanja, ukrepe, ki se uporabljajo, in 
druge elemente, predvidene v tretjem odstavku 9. člena protokola, 
poskrbijo sosednje pogodbenice, ki jih to zadeva, v predlogu za 
vključitev v seznam SPAMI. 

D. UKREPI VARSTVA, NAČRTOVANJA IN 
UPRAVLJANJA 

1. Cilji ohranjanja in upravljanja morajo biti jasno opredeljeni v 
besedilih, ki se nanašajo na vsako območje in bodo podlaga za 
presojo ustreznosti sprejetih ukrepov in učinkovitosti njihovega 
izvajanja pri popravljanju seznama SPAMI. 

2. Ukrepi varstva, načrtovanja in upravljanja, ki se uporabljajo za 
vsako območje, morajo biti ustrezni, da se dosežejo kratkoročni 
in dolgoročni cilji ohranjanja in upravljanja, določeni za območje, 
in morajo upoštevati zlasti dejavnike, ki ogrožajo območje. 

3. Ukrepi varstva, načrtovanja in upravljanja morajo temeljiti na 
zadostnem poznavanju elementov naravnega okolja ter socialno- 
ekonomskih in kulturnih dejavnikov, ki opredeljujejo vsako 
območje. Če je temeljno poznavanje pomanjkljivo, mora imeti 
območje, predlagano za vključitev v seznam SPAMI, program za 
zbiranje manjkajočih podatkov in informacij. 

4. Pristojnosti in odgovornosti glede uresničevanja in izvajanja 
ukrepov ohranjanja za območja, predlagana za vključitev v seznam 
SPAMI, morajo biti jasno opredeljene v besedilih, ki urejajo 
posamezno območje. 

5. Glede svojevrstnosti vsakega zavarovanega območja morajo 
varstveni ukrepi za SPAMI upoštevati te temeljne vidike; 

a) krepitev zakonske ureditve izpuščanja ali odmetavanja 
odpadkov in drugih snovi, ki bi lahko neposredno ali posredno 
škodovali celovitosti območja; 

b) krepitev zakonske ureditve naselitve in ponovne naselitve 
katere koli vrste na območje; 

c) zakonska ureditev vseh dejavnosti in dejanj, ki bi lahko 
poškodovali ali vznemirili vrsto ali bi lahko ogrozili ohranitveno 
stanje ekosistemov ali vrst ali škodovali naravnim, kulturnim ali 
estetskim značilnostim območja; 

d) zakonska ureditev, ki se uporablja za cone, ki obkrožajo 
obravnavano območje. 

6. Da se vključi v seznam SPAMI, mora zavarovano območje 
Imeti upravni organ, ki so mu bita dana zadostna pooblastila in 
ima dovolj sredstev in kadrov, da lahko prepreči in/ali nadzoruje 
dejavnosti, ki bi lahko bile v nasprotju s cilji zavarovanega območja. 

7. Da se vključi v seznam SPAMI, bo moralo zavarovano območje 
imeti načrt upravljanja. Glavna pravila tega načrta upravljanja je 
treba določiti na dan vključitve in jih takoj izvajati. Podroben načrt 
upravljanja mora biti predstavljen v treh letih od vključitve. Če se 
ta obveznost ne izpolni, se območje umakne s seznama. 

8. Da se vključi v seznam SPAMI, bo moralo zavarovano območje 
imeti program spremljanja stanja in sprememb. Ta program naj bi 
vključeval določitev in spremljanje določenega števila parametrov, 
pomembnih za določeno območje. To omogoča presojo stanja in 
razvoja območja ter učinkovitosti izvajanih ukrepov varstva in 
upravljanja, da se lahko po potrebi prilagodijo. V ta namen se 
naročijo potrebne nadaljnje študije. 
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PRILOGAH 

SEZNAM PRIZADETIH ALI OGROŽENIH VRST 

Posidonia oceanica 
Zostera marina 
Zostera noltii 

Magnoliophyta 
Posidonia oceanica / morska pozidonija 
Zostera marina I prava morska trava 
Zostera noltii / mala morska trava 

Caulerpa ollivieri 

Cvstoseira amentacea 
(incl. var. stricta and spicata) 

Cystoseira mediterranea 
Cystoseira sedoides 
Cystoseira spinosa 

(incl. C. adriatica) 
Cystoseira zosteroides 
Laminaria rodriguezzi 

Goniolithon byssoides 
Litophyllum lichenoides 
Ptilophora mediterranea 
Schimmelmannia schousboei 

Chloorphyta 
Caulerpa ollivieri 

Phaeophyta 
Cvstoseira amentacea 

(incl. var. stricta and spicata) 
Cystoseira mediterranea 
Cystoseira sedoides 
Cystoseira spinosa 

(incl. C. adriatica) 
Cystoseira zosteroides 
Laminaria rodriguezzi 

Rodophyta 
Goniolithon byssoides 
Litophyllnm lichenoides 
Ptilophora mediterranea 
Schimmelmannia schousboei 

Asbestopluma hypogea 
Aplysina sp. plur. 
Axinella cannabina 
Axinella polypoides 
Geodia cydonium 
Ircinia foetida 
Ircinia pipetta 
Petrobiona massiliana 
Tethya sp. plur. 

Astroides calycularis 
Errina aspera 
Gerardia savaglia 

Asterina pancerii 
Centrostephanus longispinus 

Porifera 
Asbestopluma hypogea 
Aplysina sp. plur. / žveplenjače 
Axinella cannabina / grbasta aksinela 
Axinella polypoides 
Geodia cydoniitm / spužva možganjača 
Ircinia foetida 
Ircinia pipetta 
Petrobiona massiliana 
Tethya sp. plur. 

Cnidaria 
Astroides calycularis 
Errina aspera 
Gerardia savaglia / zlatorumena korala 

Echinodermata 
Asterina pancerii 
Centrostephanus longispinus / diadema 
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Ophidiaster ophidianus Ophidiaster ophidianus / škrlatno rdeča zvezda 

Hornera lichenoides 
Bryozoa 

Hornera lichenoides 

MoMusca Mehkužci 
Ranella olearia Ranella olearia 
(- Argobuccinnum olearium - A. giganteum) 

Charonia lampas Charonia lampas / troblja, triton 
(= Ch. rubicttnda - Ch. nodifera) 

Charonia tritonis 
(= Ch. segitenziale) 

Dendropoma petraeum 
Erosaria spurca 
Gibbula nivosa 
Lithophaga lithophaga 
Luria lurida 

(= Cvpruea htriil.t) 
Mitra zonata 
Patella ferntginea 
Patella nigra 
Pholas dactylus 
Pinna nobilis 
Pinna mdis 

(= P. pernula) 
Schilderia achatidea 
Tonna galea 
Zonaria pyrum 

Charonia tritonis / gladka tritonova troblja 

n • 
Dendropoma petraeum 
Erosaria spurca / venerin polž 
Gibbula nivosa 
Lii/iopliagc lithophaga / morski datelj 
Luria lurida / progasta porcelanka 

Mitra zonata 
Patella ferruginea 
Patella nigra 
Pholas dactylus / zavrtač, datljevka 
Pinna nobilis / leščur 
Pinna rudis 

(=• P. pernula) 
Schilderia achatidea 
Tonna galea / sodeč 
Zonaria pyrum / hruškasta porcelanka 

Crustacea 
Ocypode cursor Ocypode cursor 
Pachylasma giganteum Pachylasma giganteum 

Raki 

Pisces 
Acipenser naccarii 
Acipenser sturio 
Aphanius fasciatus 
Aphanius iberus 
Cetorinhus maximus 
Carcharodon carcharias 
Hippocampus ramulosus 
Hippocampus hippocampus 
konjiček 
Huso huso 
Lethenteron zanadreai 
Mobula mobular 
Pomatoschistus canestrinii 

Ribe 
Acipenser naccarii 
Acipenser sturio / atlantski jeseter 
Aphanius fasciatus / solinarka 
Aphanius iberus 
Cetorinhus maximus 
Carcharodon carcharias 
Hippocampus ramulosus / dolgonosi morski konjiček 
Hippocampus hippocampus / kratkonosi morsko 

Huso huso / beluga 
Lethenteron zanadreai / laški piškur 
Mobula mobular 
Pomatoschistus canestrinii 
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Pomatoschistus tortonesei 
Valencia hispanica 
Valencia letourneicci 

Pomatoschistus tortonesei 
Valencia hispanica 
Valencia letourneuxi 

Reptiles 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 
Dermochelys coriacea 
Eretmochelvs imbricata 
Lepidochelys kempii 
Trionyx triunguis 

Aves 
Pandion haliaetiis 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Hydrobates pelagicus 
Laurus audouinii 
Numenius lenuirostris 
Phalacrocorax aristotelis 
Phalacrocorax pygmaeus 
Pelecanus onocrotalus 
Pelecamis crispiis 
Phoenicopterus rtiber 
Puffinnus yelkouan 
Sferna albifrons 
Sterna bengalensis 
Sterna sandvicensis 

Plazilci 
Caretta caretta I glavata kareta 
Chelonia mydas / oijaška (velikanska) črepaha 
Dermochelys coriacea / orjaška usnjača 
Eretmochelys imbricata / prava kareta 
Lepidochelys kempii 
Trionyx triunguis 

Ptiči 
Pandion haliaetus / ribji orel 
Calonectris diomedea 
Falco eleonorae 
Hydrobates pelagicus 
Laurus audouinii / progastokljuni galeb 
Numenius tenuirostris / tenkokljuni škurh 
Phalacrocorax aristotelis / vranjek 
Phalacrocorax pygmaeus / pritlikavi kormoran 
Pelecanus onocrotalus / rožnati pelikan 
Pelecanus erispus / kodrasti pelikan 
Phoenicopterus ruber / plamenec 
Puffinnus yelkouan 
Sterna albifrons / mala čigra 
Sterna bengalensis 
Sterna sandvicensis / kričava čigra 

Mammalia Sesalci 
Balenoptera acutorostrata 
Balenoptera borealis 
Balenoptera physalus 
Delphinus delphis 
Eubalena glacialis 
Globicephala melas 
Grampus griseus 
Kogia simus 
Megaptera novaeanglie 
Mesoplodon densirostris 
Monachus monachus 
Orcinus orca 
Phocoena phocoena 
Physeter macrocephalus 
Pseudorca crassidens 
Stenella coerulealba 
Steno bredanensis 
Tuisiops truncatus 

Ziphms cavlirostris 

Balenoptera acutorostrata / ščukasti kit 
Balenoptera borealis / zajval 
Balenoptera physalus / hrbtopluti kit 
Delphinus delphis / navadni delfin 
Eubalena glacialis / biskajski kit 
Globicephala melas / dolgoplavuta mrka pliskavka 
Grampus griseus / okrogloglavi delfin 
Kogia simus / pritlikavi glavač 
Megaptera novaeanglie / kit grbavec 
Mesoplodon densirostris / blainvillov dvozob 
Monachus monachus / sredozemska medvedjica 
Orcinus orca / orka 
Phocoena phocoena / pristaniška ijava pliskavka 
Physeter macrocephalus / glavač 
Pseudorca crassidens / mala orka 
Stenella coerulealba / navadni progasti delfin 
Steno bredanensis t brazdastozobi delfin 
Tursiops truncatus / velika pliskavka 

Ziphiusicaviros-tris / cuivieijav kljunati kit 
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PRILOGA III 

SEZNAM VRST, KATERIH IZKORIŠČANJE JE ZAKONSKO UREJENO 

Hippospongia communis 
Spongia agaricina 
Spongia ojficinalis 
Spongia zimocca 

Antipathes sp. plur. 
Corallium nibmm 

Porifera Spužve 
Hippospongia communis / konjska spužva 
Spongia agaricina / slonovo uho 
Spongia ojficinalis / prava spužv a 
Spongia zimocca 

Cnidaria Ožigalkarji 
Antipathes sp. plur. 
Corallium rubrum / rdeča korala 

Echinodermata 
Paracentrotus lividus 

Iglokožci 
Paracentrotus lividus / vijoličasti morski ježek 

Crustacea Raki 
Homarus gammarus 
Maja squinado 
Palinurus elephas 
Scyllarides latus 
Scyllarus pigmaeus 
Scyllarus arctus 

Alosa alosa 
Alosa fallax 
Anguilla anguilla 
Epinephelus marginatus 
Isurus oxyrinchus 
Lamna nasus 
Lampetra Jluviatilis 
Petromyzon marinus 
Prionace glauca 
Raja alba 
Sciaena umbra 
Squatina squatina 
Thunnus thynnus 
Umbrina cirhosa 
Xiphias gladius 

Homarus gammarus / hlap, jastog 
Maja squinado / veliki morski pajek 
Palinurus elephas / rarog 
Scyllarides latus / veliki nagajivec 
Scyllarus pigmaeus 
Scyllarus arctus / rak nagajivček 

Pisces Ribe 
Alosa alosa 
Alosa fallax / čepa 
Anguilla anguilla / jegulja 
Epinephelus marginatus 
Isurus oxyrinchus / atlantski mako 
Lamna nasus / atlantski morski pes 
Lampetra jluviatilis / rečni piškur 
Petromyzon marinus / morski piškur 
Prionace glauca / sinji morski pes 
Raja alba 
Sciaena umbra / konj, kaval 
Squatina squatina / navadni sklač 
Thunnus thynnus/tuna 
Umbrina cirhosa / pisana grba 
Xiphias gladius 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za okolje, prostor in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
energijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Na Konferenci pooblaščencev Konvencije o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaževanjem in njenih protokolov, 
ki je bila 10. junija 1995 v Barceloni, je bil sprejet Protokol o posebej 
zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju 
(protokol). Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 30. maja 1995 
pooblastila delegacijo, kise je te konference udeležila, da protokol 
sprejme. Ta protokol v skladu s svojim 32. členom nadomešča 
Protokol o posebej zaščitenih območjih Sredozemskega morja iz 
leta 1982. Protokol o posebej zavarovanih območjih in biološki 
raznovrstnosti v Sredozemlju je začel veljati 12. decembra 1999, 
to je trideseti dan po deponiranju šeste listine o ratifikaciji. Do 2. 
oktobra 2000 je protokol ratificiralo sedem pogodbenic 
Barcelonske konvencije, med njimi tudi Evropska unija. Na 
sestanku pooblaščencev o dodatkih k Protokolu o posebej 
zaščitenih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju, ki 
je bil 24. novembra 1996 v Monaku, so bili sprejeti dodatki k 
protokolu, ki jih je sprejela tudi Slovenija. Kot izhaja iz zaključne 
listine zasedanja so priloge sestavni del protokola, veljati pa 
začnejo takrat, ko začne veljati protokol. 

Nov protokol iz leta 1995 vključuje načela trajnostnega razvoja in 
varovanja biotske in krajinske pestrosti, kijih je Republika Slovenija 
sprejela že z Agendo 21 v Riu de Janeiru in natančneje določa 
rastlinske in živalske vrste, ki jih je treba v Sredozemlju varovati. 
Uresničevanje protokola pomeni celovito gospodarjenje z 
obrežnim pasom ter vključevanje ogroženih vrst in habitatov oz. 
biološke raznovrstnosti v razvojne načrte. Protokol predvideva 
oblikovanje seznama posebej zavarovanih območij, pomembnih 
za Sredozemlje (SPAMI). Protokol med drugim tudi določa, da 
morajo pogodbenice poleg splošnih varstvenih obveznosti (3. 
člen), ustanavljati zavarovana območja, oblikovati nacionalne 

strategije varstva vrst, izdelati inventarje elementov biološke 
raznovrstnosti, itd. 

Slovenija je do sedaj že aktivno sodelovala kot pogodbenica 
Protokola o posebej zaščitenih območjih Sredozemskega morja 
iz leta 1982 in tako zavarovala najpomembnejše dele morja in 
morskega obrežja, to je rastišča pozejdonke in obrežnega 
mokrišča pri sv. Nikolaju • Ankaran. Na SPAMI seznam pa v 
Sloveniji nedvomno sodijo Sečoveljske soline in Naravni rezervat 
Strunjan. 

V Sloveniji zakonodaja na področju varstva okolja in ohranjanja 
narave že upošteva vsebine, ki jih narekuje nov protokol, tako da 
uveljavitev protokola ne bo narekovala sprememb zakonodaje 
na tem področju. 

Protokol je ratificirala tudi EU, tako da ratifikacija protokolapomeni 
sprejem evropskih standardov v zvezi z varovanjem morja in 
obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije. 

Glede na to, da uveljavljanje protokola ne predstavlja sprememb 
zakonodaje in da ratifikacija protokola pomeni sprejem evropskih 
standardov v zvezi z varovanjem morja in obrežnega pasu oz. 
prenos zakonodaje Evropske unije v Slovenijo, implementacija 
protokola ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za proračun 
Republike Slovenije. Za implementacijo protokola so za 
pogodbenice na Regionalnem centru v Tunisu na voljo tudi finančna 
sredstva, ki jih je trenutno deležna tudi Slovenija. 

Spremembe protokola ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o posebej zavarovanih 
območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 
sporazuma o pridružitvi 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
Gradivo ni predmet Evropskega sporazuma o pridružitvi 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzhaja|oče 
obveznosti Izpolnjene: 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5. Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga akta 8 predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neuskla|eno): 

1999/800/EC: Council Decision of 22 October 1999 on conclud- 
ing the Protocol conceming specially protected areas and bio- 
logical diversity in the Mediterranean, and on accepting the an- 
nexes to that Protocol 

b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
- usklajen v celoti 

7. Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA, OECP. Univerza,-) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER, l.r. 

Minister 
za okolje In prostor 

mag. JANEZ KOPAČ, l.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPREMEMB PROTOKOLA 

0 PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA 

SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI 

POTAPLJANJA ODPADKOV IN DRUGIH 

MATERIALOV Z LADIJ IN LETAL 

(MSPPOSM) 

- EPA 647 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0041 
Številka: 903-19/2001-4 
Ljubljana, 24.09.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 164. dopisni seji dne 24.9.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB 
PROTOKOLA O PREPREČEVANJU ONESNAŽENJA 
SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI POTAPLJANJA 
ODPADKOV IN DRUGIH MATERIALOV Z LADIJ IN LETAL, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Marko Slokar, državni sekretar Ministrstva za okolje, prostor 

in energijo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Mitja Bricelj, svetovalec vlade Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo, 
- Gabrijela Grčar, državna podsekretarka Ministrstva za okolje, 

prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
24.9.2002 

EVA 2001-1811-0041 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPREMEMB PROTOKOLA O PREPREČEVANJU 
ONESNAŽENJA SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI 

POTAPLJANJA ODPADKOV IN DRUGIH MATERIALOV Z LADIJ IN LETAL 

1. člen 

Ratificirajo se Spremembe Protokola o preprečevanju 
onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov 
in drugih materialov z ladij in letal, sprejete v Barceloni 10. junija 
1995. 

2. člen 

Spremembe protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in 
prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 

poročevalec, št. 94 3. oktober2002 



SPREMEMBE PROTOKOLA O PREPREČEVANJU 
ONESNAŽENJA SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI 
POTAPLJANJA ODPADKOV IN DRUGIH MATERIALOV 

Z LADIJ IN LETAL 

A. NASLOV 

Naslov protokola, kot Je spremenjen: 

PROTOKOL ZA PREPREČEVANJE IN ODPRAVO 
ONESNAŽEVANJA SREDOZEMSKEGA MORJA ZARADI 
ODMETAVANJA Z LADIJ IN ZRAKOPLOVOV ALI SEŽIGANJA 
NA MORJU 

B. UVODNI ODSTAVKI 

Drugi uvodni odstavek protokola, kot je spremenjen: 

zavedajoč se nevarnosti, ki preti morskemu okolju zaradi 
odmetavanja ali sežiganja odpadkov ali drugih stvari, 

Četrti uvodni odstavek protokola, kot je spremen|en: 

zavedajoč se, da 17. poglavje Agende 21 UNCED poziva 
pogodbenice Konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z 
odpadnimi in drugimi snovmi (London, 1972), naj sprejmejo 
potrebne ukrepe, da prenehajo z odmetavanjem v ocean in 
sežiganjem nevarnih snovi. 

Uvodu se doda naslednji odstavek: 

upoštevajoč resoluciji LC 49(16) in LC 50(16), odobreni na 16. 
posvetovalnem zasedanju Londonske konvencije iz leta 1972, ki 
prepovedujeta odmetavanje in sežiganje industrijskih odpadkov 
na morju. 

C. 1. ČLEN 

1. člen, kot je spremenjen: 

Pogodbenice tega protokola (v nadaljnjem besedilu 
"pogodbenice") sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da čim bolj 
preprečijo, ublažijo in odpravijo onesnaževanje Sredozemskega 
morja, ki ga povzroča odmetavanje z ladij in zrakoplovov ali 
sežiganje na morju. 

D. 2. ČLEN 

2. člen, kot je spremenjen: 

Območje, za katero se uporablja ta protokol, je območje 
Sredozemskega morja, kot je opredeljeno v 1. členu Konvencije o 
varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (v 
nadaljnjem besedilu "konvencija"). 

E 3. ČLEN 

3. členu se dodata nova pododstavka: 

3. (c)vsakršno namerno odlaganje ali shranjevanje in zakopavanje 
odpadkov ali drugih stvari z ladij ali zrakoplovov na morsko dno 
ali v morsko podzemlje. 

4.(bis)(preštevilčen kot 5.)"Sežiganje na morju" pomeni namerno 
sežiganje odpadkov ali drugih stvari na morskih vodah 
Sredozemskega morja, da se toplotno uničijo, in ne vključuje 
dejavnosti, povezanih z običajnimi dejavnostmi ladij ali 
zrakoplovov. 

Peti odstavek Je preštevllčen kot šesti. 

F. 4. ČLEN 

4. člen, kot Je spremenjen: 

1. Odmetavanje odpadkov ali drugih stvari, razen tistih, ki so 
naštete v drugem odstavku tega člena, je prepovedano. 

2. Seznam iz prejšnjega odstavka: 

(a) material, izkopan z bagranjem; 

(b) ribji odpadki ali organske snovi iz predelave rib in drugih 
morskih organizmov; 

(c) plovila do 31. decembra 2000; 

(d) ploščadi in drugi umetni objekti na morju pod pogojem, da 
se do največje možne mere odstrani material, ki lahko 
ustvarja plavajoče ostanke ali drugače prispeva k 
onesnaževanju morskega okolja, kar pa ne vpliva na 
določbe tega protokola glede onesnaževanja, ki je 
posledica raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega 
pasu ter morskega dna in njegovega podzemlja; 

(e) inertni nekontamlnirani geološki material, za katerega ni 
verjetno, da bi se njegove kemične sestavine sprostile v 
morsko okolje. 

G. 5. ČLEN 

5. člen, kot Je spremenjen: 

Za odmetavanje odpadkov ali drugih stvari, naštetih v drugem 
odstavku 4. člena, je potrebno posebno predhodno dovoljenje 
pristojnih državnih organov. 

H. 6. ČLEN 

6. člen, kot je spremenjen: 

1. Dovoljenje iz 5. člena se izda le po skrbni proučitvi dejavnikov, 
navedenih v prilogi k temu protokolu, ali meril, smernic in 
ustreznih postopkov, sprejetih na zasedanju pogodbenic na 
podlagi drugega odstavka tega člena. 

2. Pogodbenice izdelajo in sprejmejo merila, smernice in 
postopke za odmetavanje odpadkov ali drugih stvari, naštetih 
v drugem odstavku 4. člena, da bi tako preprečile, omilila in 
odpravile onesnaževanje. 

I. 7. ČLEN 

7. člen, kot je spremenjen: 

Sežiganje na morju je prepovedano. 
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J. 9. ČLEN 

9. člen, kot Je spremenjen: 

Če pogodbenica v kritičnih razmerah presodi, da odpadkov ali 
drugih stvari, ki niso na seznamu iz drugega odstavka 4. člena 
tega protokola, ni mogoče odstraniti na kopnem brez 
nesprejemljive nevarnosti ali škode, predvsem za varnost 
človeškega življenja, se ta pogodbenica nemudoma posvetuje z 
organizacijo. Organizacija po posvetu s pogodbenicami tega 
protokola priporoči načine shranjevanja ali najprimernejše načine 
uničenja ali odstranitve v danih okoliščinah. Pogodbenica obvesti 
organizacijo o ukrepih, ki jih je sprejela na podlagi teh priporočil. 
Pogodbenice se zavezujejo, da bodo v takih razmerah pomagale 
druga drugi. 

K. 10. ČLEN 

Pododstavek 1 (a) 10. člena, kot |e spremenjen: 

(a) za izdajanje dovoljenj, predvidenih v 5. členu; 

Pododstavek 1(b) 10. člena se črta. 

Pododstavek 1(c) se preštevllči kot pododstavek 1 (b). 

DrugI odstavek, kot je spremen|en: 

2. Pristojni organi vsake pogodbenice izdajo za odpadke ali 
druge stvari, namenjene za odmetavanje, dovoljenja, 
predvidena v 5. členu. 

L. 11. ČLEN 

DrugI odstavek 11. člena se črta. 

M. 14. ČLEN 

Tretji odstavek 14. člena, kot je spremenjen: 

3. Za sprejem sprememb priloge k temu protokolu na podlagi 
17. člena konvencije je potrebna tričetrtinska večina glasov 
pogodbenic. 
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N. PRILOGA I 

Priloga I se črta. 

O. PRILOGA II 

Priloga II se črta. 

P. PRILOGA III 

Priloga III se preimenuje v Prilogo In se spremeni: 

PRILOGA 

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri določitvi meril za izdajo 
dovoljenj za odmetavanje stvari v morje ob upoštevanju 6. člena, 
vključujejo: 

A. ZNAČILNOSTI IN SESTAVA STVARI 

1. skupna količina in povprečna sestava odvrženih stvari (na 
primer letno), 

2. oblika (na primer trdna, mehka, tekoča ali plinasta), 
3. lastnosti: fizikalne (na primer topnost in gostota), kemične in 

biokemične (na primer poraba kisika, hranila) in biološke (na 
primer navzočnost virusov, bakterij, kvasovk, parazitov), 

4. strupenost, 
5. obstojnost: fizična, kemična in biološka, 
6. kopičenje in biotransformacija v bioloških snoveh ali usedlinah, 
7. občutljivost za fizikalne, kemične in biokemične spremembe 

in medsebojno delovanje v vodnem okolju z drugimi 
raztopljenimi organskimi in anorganskimi snovmi. 

8. možnost nastanka madežev ali drugih sprememb, ki 
zmanjšujejo tržnost organizmov (rib, lupinarjev itd.) 

B. ZNAČILNOSTI KRAJA ODMETAVANJE IN NAČIN 
ODLAGANJA 

1. Kraj (na primer koordinate kraja odmetavanja, globina in 
oddaljenost od obale), kraj glede na druga območja (na primer 
rekreacijska območja, drstišča, ribogojnice in ribolovna 
območja ter območja izkoriščanja drugih vrst virov). 

2. Pogostnost odlaganja v določenem obdobju (na primer dnevna, 
tedenska, mesečna količina). 

3. Način pakiranja in posode, če so. 
4. Začetno razredčenje, doseženo s predlaganim načinom 

izpusta, zlasti s hitrostjo ladij. 
5. Značilnosti razpršitve (na primer vpliv tokov, plime in vetra na 

horizontalne premike in vertikalno mešanje). 
6. Lastnosti vode (na primer, temperatura, pH, slanost, 

slojevitost, indeksi onesnaženja kisika - raztopljeni kisik (DO), 
kemična poraba kisika (COD), biokemična poraba kisika 
(BOD), navzočnost dušika v organski in mineralni obliki, 
vključno z amoniakom, lebdeče snovi, druga hranila in 
produktivnost). 

7. Značilnosti dna (na primer topografija, geokemične in geološke 
značilnosti in biološka produktivnost). 

8. Obstoj in učinki drugih odmetavanj na kraju odmetavanja (na 
primer navzočnost težkih kovin in vsebnost organskega 
ogljika). 

9. Pri izdaji dovoljenja za odmetavanje si pogodbenice 
prizadevajo ugotoviti ali obstaja ustrezna znanstvena podlaga 
za oceno posledic takšnega odmetavanja na območju v skladu 
z navedenimi določbami in ob upoštevanju sezonskih 
sprememb. 

C. SPLOŠNA OCENA IN RAZMERE 

1. Možne posledice za rekreacijske dejavnosti (na primer, 
navzočnost plavajočega ali nanesenega materiala, kalnost, 
neprijeten vonj, izguba barve vode in penjenje). 

2. Možne posledice za življenje v morju, gojenje rib in lupinarjev, 
zaloge rib in ribištvo, donos in gojenje alg. 

3. Možne posledice za druge oblike uporabe morja (na primer 
poslabšanje kakovosti vode za industrijsko uporabo, 
podvodna korozija objektov, oviranje plovbe ladij zaradi 
plavajočega materiala, oviranje ribolova ali plovbe zaradi 
odloženih odpadkov ali trdnih predmetov na morskem dnu 
ter zaščita območij, ki so posebnega znanstvenega ali 
naravovarstvenega pomena. 

4. Praktične možnosti uporabe drugih načinov za obdelavo, 
odlaganje ali uničenje stvari na kopnem ali postopkov za 
zmanjšanje njihove škodljivosti pri odmetavanju v morje. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sprememb protokola skrbita Ministrstvo za okolje, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
prostor in energijo in Ministrstvo za promet. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na Konferenci pooblaščencev Konvencije o varstvu Sredozemskega moija pred 

onesnaževanjem in njenih protokolov, ki je bila 10. junija 1995 v Barceloni, so bile 
sprejete Spremembe Protokola o preprečevanju onesnaženja Sredozemskega morja 
zaradi potapljanja odpadkov in drugih materialov z ladij in letal. Vlada Republike 
Slovenije je na svoji seji 30. maja 1995 pooblastila delegacijo, ki seje te konference 
udeležila, da spremembe protokola sprejme. Do 2. oktobra 2000 je spremembe 
konvencije ratificiralo devet pogodbenic, med njimi tudi Evropska unija. Spremembe 

protokola začnejo veljati trideseti dan po dnevu, ko je depozitar prejel obvestilo o 
sprejetju najmanj treh četrtin pogodbenic tega protokola, to pa je najmanj 15 
pogodenic. 

Spremenjeni protokol prepoveduje sežiganje odpadkov na moiju, zaradi česar je tudi 
spremenjen naslov protokola. Nov naslov se glasi: Protokol za preprečevanje in 
odpravo onesnaževanja Sredozemskega moija zaradi odmetavanja z ladij in 
zrakoplovov ali sežiganja na morju. Tako je v protokolu opredeljen izraz sežiganje na 
moiju kot namerno sežiganje odpadkov ali drugih stvari na morskih vodah 
Sredozemskega moija, da se toplotno uničijo, in ne vključuje dejavnosti, povezanih z 
običajnimi dejavnostmi ladij ali zrakoplovov. Sicer pa ostane sistem prvotnega 
protokola še naprej v veljavi. 

V Sloveniji zakonodaja, zlasti nov Zakon o vodah in Pomorski zakonik, že upošteva 
vsebine, ki jih narekujejo spremembe protokola. Zato uveljavljanje teh sprememb ne 
bo zahtevalo dodatnih sprememb zakonodaje na tem področju. 

Glede na to, da uveljavljanje sprememb protokola ne pomeni večjih sprememb 
zakonodaje in da ratifikacija sprememb pomeni sprejem evropskih standardov v zvezi 
z varovanjem moija in obrežnega pasu oz. prenos zakonodaje Evropske unije v 
Slovenijo, izvajanje sprememb protokola ne pomeni dodatnih finančnih posledic za 
proračun Republike Slovenije. 

Spremembe protokola ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 94 70 3. oktober2002 



IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta 

Predlog zakona o ratifikaciji sprememb Protokola o preprečevanju 
onesnaženja Sredozemskega morja zaradi potapljanja odpadkov 
in drugih materialov z ladij in letal. 

2. Skladnost predloga akta z določbami Evropskega 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

5. Ali so zoora| navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

6. Ali Je predlog akta preveden In v kateri Jezik? 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklafeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

1999/802/EC: Council Decision of 22 October 1999 on the ac- 
ceptance of amendments to the Protocol for the Prevention of 
Pollution by Dumping from Ships and Aircraft 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 
- usklajen v celoti 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER, l.r. 

Minister 
za okolje In prostor 

mag. JANEZ KOPAČ, l.r. 
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Obvestilo 

ODDELKA ZA VOLITVE, IMENOVANJA 

IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE O 

SPREMEMDI SESTAVE DELOVNEGA 

TELESA DRŽAVNEGA ZDORA 

REPUBLIKA SLOVENIJA OBVESTILO ŠT.2. 
DRŽAVNI ZBOR 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 26. 9.2002 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA 

DELOVNO TELO ODBOR ZA OBRAMBO 

POSLANSKA SKUPINA NOVA SLOVENIJA 

NOVA ČLANICA MARIJA ANA TISOVIC 

DOSEDANJI ČLAN ALOJZ PETERLE 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 24. 9. 2002 DALJE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:   

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:   

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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