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POROŠTVO RS ZA PROJEKT ll/A 
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kredita, ki je bil v času SFRJ 
najet pri Evropski investicijski banki za transjugoslovanski železniški projekt ll/A (ZPKTP) 
- EPA -142-11 - hitri postopek 

SREDSTVA DRŽAVNE POMOČI PRI ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 
Predlog zakona o pogojih in načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih 
nesreč (ZDBNN) 
- EPA 140-11 - prva obravnava 

RATIFIKACIJE 
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vzpostavitvi neposredne železniške povezave (BHUNZP) 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI IZ NASLUVA KREDITA, KI 

JE BIL V ČASU SFRJ NAJET PRI 

EVROPSKI INVESTICIJSKI RANKI ZA 

TRANSJUGOSLOVANSKI ŽELEZNIŠKI 

PROJEKT ll/A (ZPKTP) 

- EPA 142-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15. maja 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA KREDITA, KI JE 
BIL V ČASU BIVŠE SFRJ NAJET PRI EVROPSKI 
INVESTICIJSKI BANKI ZA TRANSJUGOSLOVANSKI 
ŽELEZNIŠKI PROJEKT ll/A, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da ga uvrstite na prvo sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Zaradi potrebe, da se odnosi med Republiko Slovenijo in EIB 
čim prej uredijo v celoti in da bi bilo možno, v skladu s prioritetami 
Vlade Republike Slovenije, pričeti razgovore o nadaljnjem 
financiranju projektov v Republiki Sloveniji ter glede na to, da 

ureditev pravnih razmerij iz naslova zgoraj navedenega 
projekta nima za posledico nobenih dodatnih finančnih 
obveznosti, Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da navedeni zakon sprejme po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Andrej KOVAČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA 

Zakon o poroštvu Republike Slovenije iz naslova kredita za 
Transjugoslovanski železniški projekt ll/A sodi v sklop formalne 
ureditve odnosov med R Slovenijo in Evropsko investicijsko banko 
iz naslova kreditov, ki so bili v času bivše SFRJ (v letih 1978- 
1989) najeti pri tej banki v okviru t. i. transjugoslovanskih 
železniških in cestnih projektov in bili porabljeni tudi za projekte 
na ozemlju R Slovenije. Podlago za formalno urditev odnosov, ki 
so nastali zaradi spremembe pravnih subjektov - pogodbenih 
strank, kot posledica razpada bivše SFRJ, ter gospodarskih, 
pravnih in političnih sprememb v samostojni Republiki Sloveniji, 
predstavlja 11. člen Ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(UL RS št. 1/91-1) ter njegove dopolnitve iz julija 1994. 

Zaradi odprtih vprašanj v zvezi z ureditvijo poroštvenih razmerij 
je v obdobju april 1994 - november 1995 prišlo do vrste tehničnih 
pogovorov in usklajevanj med slovensko stranjo in EIB. Po proučitvi 
stališč Vlade RS (sprejetih na 157. seji, dne 8. avgusta 1995) je 
Banka konec decembra 1995 Ministrstvo za finance obvestila, 
da je pripravljena sprejeti slovenski predlog postopne rešitve 
odprtih vprašanj (v dveh korakih). Pri tem se v prvem koraku 
uredijo krediti, pri katerih v zvezi s poroštvenimi obvezami med R 
Slovenijo in Banko ni nobenih odprtih vprašanj. Gre za tri kredite 
iz obdobja julij 1988 - november 1989, pri čemer se dva nanašata 
na avtoceste (kredit za projekt Karavanški predor in kredit za 
Trans-jugoslovanski cestni V/B projekt), tretji pa je imenovan 
kredit za Transjugoslovanski železniški projekt ll/A. Ker je pri 
obeh omenjenih kreditih za avtoceste država s posebnim/ 
separatnim sporazumom prevzela vlogo kreditojemalca in 
garancijski pogodbi nista bili več potrebni, sta bila oba sporazuma 
ratificirana s strani Vlade R Slovenije 10. oktobra 1996 (UL RS, št. 
68/96, 29.11.1996, Mednarodne pogodbe). Pri kreditu za 
Transjugoslovanski železniški projekt ll/A bo država prevzela 
vlogo garanta, zato je potrebna nova garancijska pogodba in 
zakon o garanciji. Zaradi razpusta Parlamenta pred volitvami 1996, 
zakon za ta kredit ni bil posredovan v proceduro. 

Sredstva EIB poleg predstavljajo najbolj ugoden (po ročnosti in 
ceni) dolgoročni vir za financiranje projektov v R Sloveniji s strani 
mednarodnih finančnih organizacij. Glede na to dejstvo in ker so 
sredstva, ki jih je Evropska skupnost s Finančnim protokolom 
namenila R Sloveniji za financiranje infrastrukture v celoti 
angažirana, omenjeni protokol pa se v letu 1997 izteče, je potrebno 
da se z odnosi med R Slovenijo in EIB iz dogovorjenega paketa 
treh kreditov čim prej v celoti uredijo. S tem bo v odprta pot za 
normalno sodelovanje med R Slovenijo in EIB, ki bo v skladu s 
podpisanim asociacijskim sporazumom slovenskim subjektom 
omogočilo konkretne razgovore o nadaljnjem financiranju 
projektov v R Sloveniji. Sprejem zakona je zato v skladu z 201. 
členom poslovnika Državnega zbora predlagan po hitrem 
postopku, da bi se preprečila gospodarska škoda, ki bi nastala, 
če bi zaradi izpada najbolj ugodnih tujih kreditnih virov nastale 
zamude v izvajanju projektov nacionalnega pomena (kot npr. 
gradnja avtocest in posodobitev železniškega omrežja, naložbe 
v pridobivanje energije....). 

2. RAZLOGI 

Za Republiko Slovenijo je pomembno, da z EIB čimprej tudi formalno 
v celoti uredi razmerja, ki so nastala kot posledica razpada SFRJ 
ter gospodarskih, pravnih in političnih sprememb v R Sloveniji, ter 
se nanašajo na tiste kredite za infrastrukturo, ki so bili v okviru 
bivših jugoslovanskih projektov pri EIB porabljeni za projekte na 

njenem ozemlju. EIB kot kreditodajalec ne glede na neurejena 
pravna razmerja v praksi vse od osamosvojitve Slovenije dalje 
postopa tako, kot bi bila ta razmerja že urejena (npr.: v primerih za 
jugoslovanske projekte, ki so bili porabljeni na ozemlju drugih 
bivših jugoslovanskih republik, ne poziva za plačilo slovenskih 
bank, četudi se v nekaterih primerih pojavljajo kot solidarni ali 
edini garant). Banka je ob ratifikacij obeh separatnih sporazumov 
za avtoceste (oktobra 1996) izrazila zadovoljstvo zaradi urejanja 
teh razmerij ter razumevanje, da bo ureditev razmerij iz naslova 
kredita za Transjugoslovanski železniški projekt ll/A, zaradi 
nastalih objektivnih razmer (volitve 1996, potreba po posebnem 
zakonu za novo garancijsko pogodbo) možna z imenovanjem 
nove vlade po oblikovanju Parlamenta. S sprejemom tega zakona 
bo tako zaokrožena pravna ureditev odnosov z Banko iz prvega 
paketa odprtih vprašanj, kar bo pripomoček k čim prejšnjem 
začetku konkretnih razgovorov o nadaljnjem financiranju projektov 
v R Sloveniji. 

3. CILJI IN NAČELA 

V luči izekajočega se Finančnega protokola ter glede na možnost, 
ki jo za nadaljnje finančno sodelovanje omogočajo določila 
podpisanega Asociacijskega sporazuma, ter glede na to, da krediti 
EIB predstavljajo najbolj ugodna dolgoročna mednarodno 
dosegljiva sredstva za financiranje projektov v R Sloveniji, je čim 
prejšnja ureditev teh odnosov še toliko bolj pomembna za dostop 
do novih sredstev Banke. 

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Za izpolnitev sporazuma ni potrebno zagotavljati novih ali dodatnih 
finančnih virov. Krediti od osamosvojitve dalje redno servisirajo 
Slovenske železnice Ljubljana, kot pravni naslednik prvotnega 
kreditojemalca Železniškega gospodarstva Ljubljana, sredstva 
za izpolnjevanje obveznosti iz poroštvene pogodbe pa bodo 
zagotovljene v proračunu Republike Slovenije. V primeru, da bi 
prišlo do vnovčitve poroštva za obveznosti, ki izhajajo iz kreditne 
pogodbe, se bodo proračunska sredstva nadomestila z 
vnovčenjem regresne pravice 

5. POSLEDICE 

Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita ter poroštvene 
pogodbe ni. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Slovenskih 
železnic Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SŽ) za kredit, ki je bil v 
času bivše SFRJ najet v znesku 16,0 mio ECU pri Evropski 
investicijski banki za Transjugoslovanski železniški projekt ll/A 
za obnovo železniškega omrežja v Republiki Sloveniji, pod 
naslednjimi pogoji: 

- obrestna mera je fiksna in znaša 8,20 % letno; 

- rok odplačila je 20 let z vključenim 4-letnim moratorijem za 
odplačilo glavnice: 
odplačevanje kredita se začne leta 1994 

- provizija za odpoved kreditov je 0,75 % za odpovedan znesek 
črpanja; 

- provizija za odlog črpanja 1,00 % za obdobje od prvotno 
določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja; 
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- stroški plačila kreditov (razen obresti) se obračunavajo in so 
plačljivi v ECU; 

- zamudne obresti so pogodbene obresti, povečane za 2,50 % 
za posamezno tranšo. 

Skladno s prejšnjim odstavkom bo Republika Slovenija v primeru, 
ko SŽ zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bodo poravnavale 
svojih dospelih obveznosti po kreditnih pogodbah, na poseben 
poziv Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto 
SŽ. 

2. člen 

Pogodbo o poroštvu v imenu in za račun Republike Slovenije 
podpiše z Evropsko investicijsko banko minister, pristojen za 
finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona 
ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega 
izhajajo. 

3. člen 

Sredstva za plačilo obveznosti SŽ v primeru iz drugega odstavka 
1. člena tega zakona se zagotovljajo v proračunu Republike 
Slovenije. 

4. člen 

Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditnih pogodb 
namesto SŽ, pridobi pravico do povračila za izplačane zneske in 
vse stroške, ki so v zvezi s tem nastali, od SZ. 

SŽ Ljubljana sklenejo z Ministrstvom za finance pogodbe o načinu 
zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 30 dni po podpisu 
poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. S pogodbo se uredijo 
viri za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, instrumenti 
zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v 
primeru statusnih sprememb SŽ. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Republika Slovenija s sklenitvijo kooperacijskega sporazuma 
z Evropsko skupnostjo (ratificiranega 27. julija 1993) ni posebej 
urejala kreditnih in poroštvenih razmerij svojih subjektov do EIB 
iz obdobja bivše SFRJ. Podlago za formalno ureditev odnosov, ki 
so nastali zaradi spremembe pravnih subjektov - pogodbenih 
strank, kot posledica razpada bivše SFRJ ter gospodarskih 
pravnih in političnih sprememb v samostojni Republiki Sloveniji, 
namreč tvoritaže Ustavni zakon z junija 1991 in njegove dopolnitve 
iz julija 1994. Sprememba pravnih subjektov je tako nastala tudi 
na področju železnic, kjer so Slovenske železnice Ljubljana 
postale pravni naslednik Železniškega gospodarstva Ljubljana 
(UL RS 33/92). 

EIB je bila takoj po razglasitvi samostojnosti obveščana o tem, da 
bo RS podobno kot pri ostalih mednarodnih finančnih institucijah 
pri nji prevzela tisti del alociranih dolgov, ki se nanašajo na 
slovenske končne uporabnike in so locirani na njenem ozemlju. V 
zvezi s tem je Ministrstvo za finance Banki aprila 1994 predlagalo 
formalno ureditev razmerij iz kreditov najetih v obdobju bivše 
SFRJ (konkretno v letih 1978-1989), ki bi upoštevali omenjene 
spremembe. 

Že junija istega leta je prišlo do prvih tehničnih pogovorov med 
slovensko stranjo in EIB. Zaradi odprtih vprašanj v zvezi z ureditvijo 
poroštvenih razmerij (pri štirih od sedmih kreditov iz tega obdobja 
bi morala biti Ljubljanska banka razrešena svojih poroštvenih 
obveznosti tudi za tisti del kreditov, ki so bili porabljeni v drugih 
bivših jugoslovanskih republikah in pri katerih Ljubljanska banka 
skupaj z drugimi bankami iz bivših republik SFRJ nastopa kot 
solidarni ali edini garant), pa so se ti pogovori na različnih ravneh 
večkrat nadaljevali. 

Vlada RS je na svoji 157. seji, dne 8. avgusta 1995, obravnavala 
ter sprejela posebno informacijo o stanju in odprtih vprašanj ter 
slovenskem predlogu rešitev (v dveh korakih) iz tega naslova. 
Po proučitvi stališč Vlade RS je Banka konec decembra 1995 
Ministrstvo za finance obvestila, da ne vztraja več pri rešitvi 
odprte problematike v enem paketu, temveč da je pripravljena 

sprejeti slovenski predlog postopne rešitve odprtih vprašanj. Pri 
tem se v prvem koraku uredijo krediti, pri katerih v zvezi s 
poroštvenimi obvezami med R Slovenijo in Banko ni nobenih odprtih 
vprašanj (trije krediti), medtem ko se drugi korak (štirije krediti) 
opravi tedaj, ko bodo nastopili ustrezni pogoji v zvezi z omenjenimi 
obvezami. Možnost sklenitve sporazumov med R Slovenijo in 
Evropsko investicijsko banko je bila s tem odprta. 

Osnovo za ureditev kreditnih razmerij iz obdobja bivše SRFJ 
predstavlja mandat, ki ga je Ministrstvu za finance z zvezi s tem 
podelila Vlada RS na 198. seji, 16. maja 1996, potrdil pa Odbor za 
mednarodne odnose Državnega zbora, na 111. (korespondenčni) 
seji, dne 28. junija 1996. Ministrstvo za finance je na tej podlagi, 
dne 5. septembra 1996, Evropski investicijski banki poslalo pismo, 
v katerem so bili navedeni pogoji opredeljeni z mandatom, EIB pa 
je Ministrstvo za finance, dne 18. septembra 1996, pisno obvestila, 
da se v celoti strinja z vsemi pogoji in potrebnimi koraki. 

Vlada RS je na 215. seji, dne 3. oktobra 1996, sprejela poročilo o 
izpolnitvi mandata ter Ministrstvu za finance naložila, da sproži 
vse potrebne postopke. V skladu s tem je Ministrstvo za finance 
pristopilo k realizaciji prvega koraka, ki se nanaša na tri kredite iz 
obdobja julij 1988 - november 1989, od tega dva za avtoceste 
(kredit za projekt Karavanški predor in kredit za Trans- 
jugoslovanski cestni V/B projekt), tretji pa je imenovani kredit za 
Transjugoslovanski železniški projekt ll/A. Separatna sporazuma 
h kreditoma za avtoceste je Vlada Slovenije ratificirala 10. oktobra 
1996 (UL RS, št. 68/96, 29.11.1996, Mednarodne pogodbe). 

Za razliko od omenjenih kreditov za avtoceste, kjer je država s 
posebnim/separatnim sporazumom prevzela vlogo kreditojemalca 
in garancijski pogodbi nista bili več potrebni, pa pri kreditu za 
Transjugoslovanski železniški projekt ll/A, vlogo kreditojemalca 
formalno prevzemajo Slovenske železnice Ljubljana, kot pravni 
naslednik ŽG Ljubljana, medtem ko država vstopa na mesto 
garanta, zato je potrebna nova garancijska pogodba in zakon o 
garanciji. 
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Kreditna pogodba za Transjugoslovanski železniški projekt ll/A, v 
znesku 16,0 mio ECU, ter njej pripadajoča garancijska pogodba 
med LB in EIB, sta bili podpisani 24. julija 1989, zakon o 
supergaranciji tedanje SFRJ pa je bil sprejet 10. novembra 1989. 
Sredstva kredita so bila v skladu s kreditno pogodbo v celoti 
porabljena za posodobitev slovenskega železniškega omrežja. 
Stanja neodplačanega dela kredita na dan 31.12.1996 znaša 14,48 
mio ECU. 

V skladu z mandatom bo k obstoječi kreditni pogodbi sklenjen 
poseben - separatni sporazum med Slovenskimi železnicami 
Ljubljana in Evropsko investicijsko banko, s katerim bodo vlogo 
kreditojemalca tudi formalno prevzele Slovenske železnice 
Ljubljana, kot pravni naslednik ŽG Ljubljana. Na tej osnovi se 
sklene nova garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in 
Evropsko investicijsko banko, kjer bo Republika Slovenija formalno 
prevzela vlogo garanta namesto Nove Ljubljanske banke. EIB bo 
s posebnim pismom Novo Ljubljansko razrešila vloge garanta, 
Ministrstvu za finance pa posredovala kopijo tega pisma. 

Zaradi razpusta Parlamenta pred volitvami 1996, je bil predlog 
zakonaza ta kredit sicer obravnavan in potrjen na 182. seji Odbora 
Vlade R Slovenije za gospodarstvo (tč. 1b), dne 12.11.1996, v 
nadaljnjo proceduro pa ni bil posredovan. 

2. Za Republiko Slovenijo je pomembno, da v zvezi s sredstvi 
EIB, porabljenimi za projekte na njenem ozemlju, čimprej v celoti 

uredi formalna razmerja, ki so nastala kot posledica razpada 
SFRJ ter gospodarskih, pravnih in političnih sprememb v Republiki 
Sloveniji. Dejstvo je, da neurejenost teh razmerij ovira normalno 
sodelovanje med R Slovenijo in Banko, še zlasti ker EIB kot 
kreditodajalec v praksi vse od osamosvojitve Slovenije dalje 
postopa tako, kot bi bila ta razmerja že urejena (npr.: v primerih 
zapadlosti odplačil EIB kreditov za jugoslovanske projekte, ki so 
bili porabljeni na ozemlju drugih bivših jugoslovanskih republik, ne 
poziva za plačilo slovenskih bank, četudi se v nekaterih primerih 
pojavljajo kot solidarni ali edini garant). Glede na to, da krediti EIB 
predstavljajo najbolj ugodna dolgoročna mednarodno dosegljiva 
sredstva za financiranje projektov v R Sloveniji, ter ob dejstvu, da 
se Finančni protokol izteka, je čim prejšnja ureditev teh odnosov 
še toliko bolj pomembna, saj bo omogočila konkretizacijo 
razgovorov z EIB o nadaljnjem financiranju projektov v R Sloveniji. 

3. Za izpolnjevanje potencialnih obveznosti Republike Slovenije iz 
poroštvene pogodbe ni potrebno zagotovljati novih ali dodatnih 
finančnih virov. Kredit od osamosvojitve dalje redno servisirajo 
Slovenske železnice Ljubljana, kot pravni naslednik prvotnega 
kreditojemalca Železniškega gospodarstva Ljubljana, sredstva 
za izpolnjevanje obveznosti iz poroštvene pogodbe pa se od 
tedaj dalje zagotovljajo v proračunu Republike Slovenije, vendar 
ima Republika Slovenija pravico do povračila vseh zneskov in 
ostalih stroškov, ki bi jih potencialno imela iz naslova izpolnjevanja 
obveznosti poroštvene pogodbe. 
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Predlog zakona o 

POGOJIH IN NAČINU UPORABE 

SREOSIEV ORŽAVNE POMOČI PRI 

OOPRAVI POSLEDIC NARAVNIH 

NESREČ (ZDBNN) 

- EPA 140-11 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovneije je na 12. seji dne 13. maja 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POGOJIH IN NAČINU UPORABE 
SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI PRI ODPRAVI POSLEDIC 
NARAVNIH NESREČ, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor. 

I. UVOD 

1- Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Naravne nesreče kot dogodki, ki so posledica delovanja 
nenadzorovanih naravnih sil, Slovenijo tako kot večino drugih 
držav močno ogrožajo in povzročajo poleg drugih posledic tudi 
veliko materialno škodo na premoženju in v okolju ter so 
Pomembna ovira za razvoj. Tudi v letih, ko se ne zgodi nobena 
'zjemno velika naravna nesreča, zahtevajo naravne nesreče od 
1,5 do 3 % bruto domačega proizvoda v Republiki Sloveniji. Analize 
Posledic kažejo, da največ škode nastane v prometu in zvezah, 
kmetijstvu in gozdarstvu ter vodnemu gospodarstvu, pa tudi na 
objektih in napravah v industriji in nekaterih drugih gospodarskih 
Panogah. 

Za odpravo posledic naravnih nesreč, predvsem na pomembnej- 
ših objektih in napravah javnega pomena, pa tudi na premoženju 
drugih oškodovancev, so se v preteklosti sredstva zagotavljala 
na podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč, način uporabe in upravljanje 
tako oblikovanih solidarnostnih sredstev pa sta bila urejena s 
posebnim družbenim dogovorom. Poleg tega so se v primerih 
posledic nesreč večjega obsega dodatna sredstva za pomoč pri 
odpravi posledic zagotavljala s posameznimi intervencijskimi 
zakoni. Takšna normativna ureditev pomoči širše družbene 
skupnosti ob naravnih nesrečah je nastala v razmerah družbene 
lastnine in družbenega dogovarjanja in je nezdružljiva z veljavno 
pravno ureditvijo v Republiki Sloveniji. 

Leta 1994 je bil sprejet Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Ur. I. RS, št. 64/94), ki ureja varstvo pred naravnimi 
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nesrečami kot enoten sistem varstva pred naravnimi nesrečami 
in drugimi nesrečami ter določa ukrepe za neposredno tehnično 
in fizično zaščito ljudi in premoženja in zagotovitev osnovnih 
pogojev za življenje na prizadetih območjih. Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami je ne glede na to, da ne ureja 
trajne odprave posledic naravnih nesreč, razveljavil omenjeni 
zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic 
naravnih nesreč in posledično tudi družbeni dogovor. 

Vprašanj odprave posledic naravnih nesreč omenjeni zakon ne 
ureja, čeprav sta prav trajna odprava tistih posledic naravne 
nesreče na materialnih dobrinah, ki presegajo zagotovitev 
osnovnih življenjskih pogojev na prizadetem območju, in 
zagotovitev finančnih sredstev zanjo pomemben element pri 
reševanju problematike naravnih nesreč. Dejavnosti v zvezi z 
odpravo posledic naravnih nesreč in financiranje potrebnih 
ukrepov naj bi uredili s posebno zakonodajo. 

Veljavno zakonodajo, ki ureja vprašanje pomoči pri financiranju 
odprave posledic naravnih nesreč, sestavljata Zakon o 
financiranju občin (Ur. I. RS, št. 80/94) in Zakon o financiranju 
javne porabe (Ur. I. RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92 in drugi). Zakon 
o financiranju občin določa, da občina sredstva svojih rezerv 
uporablja tudi za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih 
nesreč, pri čemer sredstva celotne občinske rezerve znašajo 
med 0,5 in 2,0 % prihodkov proračuna. 

Glede na to da je na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami odprava posledic naravne nesreče v pristojnosti 
občine, so tako oblikovana sredstva lahko večinoma le skromen 
delež pri sanaciji posledic naravnih nesreč, posebej pri občinah z 
majhnim proračunom. 

Zakon o financiranju javne porabe določa, da se državne rezerve 
uporabljajo tudi za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, 
kot so zlasti poplave, suša, požar, potres in druge naravne 
nesreče. S pooblastilom Državnega zbora RS lahko vlada odloča 
o uporabi rezerve za naštete namene do zneska, določenega z 
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, sicer pa 
o sredstvih za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče odloča 
Državni zbor RS s posebnim zakonom ob vsakokratni naravni 
nesreči. S posebnim zakonom se vsakokrat določajo tudi 
upravičenci, način uporabe in dodeljevanja teh sredstev ter nadzor 
nad njihovo porabo. 

Višina sredstev, ki so bila v zadnjih letih na razpolago kot pomoč 
države pri odpravi posledic naravnih nesreč, omogoča finančno 
pomoč največkrat le v višini 10 - 15 % ocenjene škode na 
prizadetem območju, kar pomeni majhen delež. Sanacijska dela 
so zaradi premajhnih sredstev ostajala nedokončana, nove 
naravne nesreče pa so v takšnih primerih škodo še povečevale. 

Ker je z odpravo posledic naravnih nesreč treba začeti čim prej, 
so postopki za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravne 
nesreče trajali predolgo, pri čemer je glavni razlog vsakokratna 
priprava in sprejetje posebnega zakona. Prav zaradi tega je 
Državni zbor Republike Slovenije na svoji 34. redni seji dne 19. 9. 
1995 sprejel sklep, s katerim je naložil Vladi Republike Slovenije, 
da pripravi in predloži Državnemu zboru predlog sistemskega 
zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 

Namen predloženega zakona o sredstvih državne pomoči pri 
odpravi posledic naravnih nesreč je odpraviti navedene 
pomanjkljivosti ter sistemsko urediti uporabo sredstev državne 
pomoči za te namene ter postopek in način uporabe in 
dodeljevanja sredstev. Zakon bo odpravil potrebo po vsakokrat- 
nem intervencijskem zakonskem urejanju pomoči v okviru 
sredstev državne rezerve pri odpravi posledic posameznih 
naravnih nesreč in tako poenostavil ter skrajšal s tem povezane 

postopke. Seveda pa se intervencijskemu zakonskemu urejanju 
ob katastrofalnih naravnih nesrečah nikakor ni mogoče izogniti, 
saj obseg škode v takšnih primerih daleč presega razpoložljiva 
zasebna in javna sredstva ter zahteva poseben pristop. 

Z obravnavanim predlogom zakona se sistemsko ureja ena od 
oblik financiranja odprave posledic naravnih nesreč. Postopoma 
pa bo treba zakonsko določiti in urediti še druge instrumente in 
mehanizme, s katerimi bo tveganje za nevarnost škode ob 
naravnih nesrečah razdeljeno med več subjektov, tako da bodo 
poleg države sodelovali v večji meri kot zdaj predvsem še 
oškodovanci kot zavarovanci in zavarovalnice. 

Primerjalnopravna ureditev v drugih državah 

Na podlagi dostopne literature predstavljamo pravno ureditev v 
Švici, Zvezni republiki Nemčiji in na Nizozemskem v zvezi s 
finančno problematiko odpravljanja posledic naravnih nesreč. Po 
nam dostopnih informacijah v nobeni od naštetih držav nimajo 
sistemskega zakona, ki bi celovito urejal vsa vprašanja, povezana 
s problematiko naravnih nesreč oziroma z odpravljanjem njihovih 
posledic. V vseh naštetih državah je problematika finančne pomoči 
pri odpravljanju posledic naravnih nesreč v največji meri urejena 
z različnimi načini in oblikami zavarovalništva. Sredstva 
davkoplačevalcev se pritegnejo le ob katastrofalnih naravnih 
nesrečah, in sicer običajno prek za to posebej ustanovljenih 
skladov. 

Švica 

V Švici urejajo vprašanja financiranja odprave posledic naravnih 
nesreč posebne določbe zakonodaje s področja zavarovalništva 
(zakon o škodnem zavarovanju, uredba o zavarovanju za škodo 
zaradi naravnih nesreč). Razvila sta se dva zavarovalniška 
sistema. Prvi je sistem monopolnih javnih zavarovalnic, ki 
prevladuje, saj je uveljavljen v devetnajstih kantonih, drugi pa je 
sistem zasebnih zavarovalnic, ki je uveljavljen v šestih kantonih. 

Javne kantonalne zavarovalnice so organizirane kot delniške 
družbe in so pravne osebe z lastnim premoženjem. Zavarovanje 
izvajajo prek sklada, ki ga predpisuje kantonalna zakonodaja. 
Zavarovalnice zavarujejo gradbene objekte za požar in naravne 
nesreče (vihar, toča, visoke vode in poplava, plaz, težak sneg ali 
snežni plaz in zemeljski plaz), in sicer za neomejeno kritje. Za 
potrese obstaja samo omejeno kritje. Kantoni nimajo do 
zavarovalnic nobenih finančnih obveznosti in praviloma ne jamčijo 
za izpolnitev njihovih finančnih obveznosti. Le izjemoma krijejo 
izplačila premij za tiste primere, ko zavarovalnice prevzamejo 
neomejeno kritje. Zavarovalnice ne izplačujejo dividend, morebitni 
neto dobiček pa se pripiše k rezervam, zaradi česar so 
zavarovalne premije nižje. Zavarovalnice so združene v skupnost 
z lastnim premoženjem, skupnost pa ima tudi vlogo pozavaroval- 
nice. Zavarovalnice so združene tudi v medkantonalno rizično 
skupnost, s katero v precejšnji meri prihranijo stroške 
pozavarovanja. 

Zvezna republika Nemčija 

V Zvezni republiki Nemčiji je vprašanje financiranja odprave 
posledic naravnih nesreč urejeno s sistemom zavarovalništva, 
pri čemer pa gre za običajne zasebnopravne družbe. Javna 
sredstva se pritegnejo le ob velikih naravnih nesrečah, ko država 
ustanovi intervencijski sklad za ublažitev posledic naravne 
nesreče. Vendar pa državna pomoč ni urejena sistemsko. 
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Nizozemska 

Tudi na Nizozemskem niso z zakoni in v celoti ter sistemsko 
urejena vprašanja udeležbe javnih financ za pomoč pri odpravi 
posledic naravnih nesreč. Del vprašanj urejata zakon o nacionalnih 
naravnih in drugih nesrečah in zakon o pravnem položaju tistih, ki 
sodelujejo pri reševanju ob naravnih nesrečah. Po prvem zakonu 
ima lokalna skupnost pravico terjati od ministrstva za notranje 
zadeve povračilo dodatnih stroškov, ki jih je imela zaradi ublažitve 
škode ob naravni nesreči, drugi pa ureja predvsem položaj tistih, 
ki so sodelovali pri reševanju in so se pri tem poškodovali. 

Na Nizozemskem je za izplačevanje nadomestil ob naravnih 
nesrečah ustanovljen poseben nacionalni sklad za naravne in 
druge nesreče. Sklad je neodvisna, zasebna organizacija, ki se 
aktivira le ob posameznih naravnih nesrečah z odprtjem računa, 
na katerega se stekajo finančna sredstva donacij. Gre torej za 
nekakšen speči sklad, ki ga upravlja upravni odbor, izvajanje pa 
je v pristojnosti lokalnih skladov. 

Tudi na Nizozemskem urejajo vprašanja finančne pomoči za 
odpravljanje posledic naravnih nesreč z zavarovalništvom, pri 
čemer pa ni mogoče zavarovati premoženja za primere poplave 
ali potresa, ker bi bilo za zavarovalnice zavarovalno tveganje 
preveliko. V sodelovanju z vlado pa so dosegli dogovor, na podlagi 
katerega se pripravlja zakon, ki bo uredil določena vprašanja 
zavarovanja tudi za te primere. Vlada in zavarovalnice naj bi po 
tem zakonu ustanovile poseben sklad s skupno finančno 
udeležbo. 

Zvezna republika Avstrija 

Z zveznim zakonom o ukrepih za preprečevanje in odpravljanje 
katastrofalne škode, je Avstrija že leta 1984 ustanovila 
katastrofični sklad. Sredstva sklada se zagotavljajo iz deležev 
prihodkov od davka na dohodek in davka na dobiček podjetij. 
Znašajo 2,29 % prihodka od odmerjenih davkov na dohodek in 
davkov od dobička podjetij. Sredstva se uporabljajo za dodatno 
financiranje ukrepov za odpravljanje izredne škode, ki je nastala 
na premoženju zveze, dežel in občin zaradi poplav, drsenja zemlje, 
zasipov, plazov in potresov. Prav tako se sredstva uporabljajo za 
kritje izrednih potreb, ki jih ima posamezna dežela zaradi tega, 
ker je zagotovila finančno pomoč za odpravljanje škode, ki je 
nastala na premoženju fizičnih in pravnih oseb zaradi snežnih 
žametov, orkanov, zemeljskih usadov in toče. 

2. Cilji in načela zakona 

Cilj predloga zakona o sredstvih državne pomoči pri odpravi 
posledic naravnih nesreč je ureditev uporabe sredstev državnega 
proračuna za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč, tako 
da se zagotovi za te namene delež v sredstvih ministrstva za 
finance in da problematike ne bo več treba urejati z intervencijskimi 
zakoni ob vsakokratni naravni nesreči. V ta namen predlog zakona 
določa: 
■ najmanjši znesek letnih proračunskih prihodkov, ki se izločijo za 
državno pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč, 
■ pogoje in način črpanja teh sredstev ob naravni nesreči, 
- pogoje in način dodeljevanja oziroma pridobivanja teh sredstev. 

Predlog zakona o sredstvih državne pomoči pri odpravi posledic 
naravnih nesreč temelji na teh načelih: 
• država mora imeti v svojem proračunu stalno zagotovljena 
sredstva za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč, ki se 
ne morejo uporabiti za druge namene; 
■ sredstva državne pomoči se lahko uporabljajo le ob določenih 
vrstah naravnih nesreč; 

- pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč se daje le za tiste 
stvari, ki so pomembne s stališča javnega interesa, 
- pri dodeljevanju teh sredstev za stvari oseb zasebnega prava 
se ob upoštevanju solidarnosti upošteva tudi merilo zavarova- 
Ijivosti, in sicer tako, da je oseba zasebnega prava upravičena do 
sredstev državne pomoči za stvari, ki jih je za naravne nesreče 
po tem zakonu mogoče zavarovati pri zavarovalnih družbah 
takrat, ko je bila stvar ob nastanku nesreče tudi zavarovana; to 
pa seveda ne velja za stvari in za primere, ki jih ob nastanku 
nesreče ni bilo mogoče zavarovati, 
- ker gre za uporabo javnih financ, se nadzor nad njihovo porabo 
opravlja na podlagi predpisov, ki urejajo državne finance, zaradi 
česar v zakonu ni posebnih določb o nadzorovanju porabe, 
- 2. člen Ustave RS določa, da je Slovenija pravna država. Zaradi 
tega je bilo treba urediti tudi pravno varstvo upravičencev, ki so 
udeleženi v postopkih. Čeprav zakon tega posebej ne določa, se 
postopek dodeljevanja sredstev državne pomoči izvaja v skladu 
s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, saj gre za zadevo, 
v kateri glede pravic in materialnih koristi drugih javnopravnih ali 
zasebnopravnih oseb odloča državni organ iz sredstev javnih 
financ. Iz takšne opredelitve izhaja tudi pravno varstvo po 
predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek in upravni spor. 

Načela predloženega zakona so operacionalizirana predvsem v 
naslednjih temeljnih rešitvah : 

1 .Višina sredstev, ki se določijo z vsakoletnim zakonom o izvajanju 
državnega proračuna v sredstvih ministrstva za finance izključno 
za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč po predloženem 
zakonu, ne sme biti manjša od 0,1 % bruto domačega proizvoda 
v Republiki Sloveniji, ocenjenega za tekoče proračunsko leto. O 
teh sredstvih odloča vlada, pri čemer pa mora prednostno 
upoštevati odpravo posledic naravne nesreče na stvareh, ki so 
določene z zakonom. 

Ta sredstva državne pomoči se uporabljajo za pomoč le pri odpravi 
posledic, kijih povzročajo potres, poplava, zemeljski plaz in neurje, 
če gre za lastnino države, in ki jih povzročajo potres, zemeljski 
plaz in poplava, če gre za lastnino občine in oseb zasebnega 
prava. Vladi je dana možnost, da ob večjih naravnih nesrečah 
odloči, da se sredstva uporabijo tudi ob pozebi, suši, žledu, 
snežnemu plazu, izjemni plimi in požaru v naravnem okolju. 

Ta sredstva se ne uporabljajo za financiranje intervencije in drugih 
ukrepov, predpisanih v zvezi z zagotavljanjem osnovnih pogojev 
za življenje na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

2. Stvari, na katerih se posledice naravne nesreče lahko odpravijo 
s pomočjo sredstev državne pomoči, so lahko v lasti države, 
občine ali osebe zasebnega prava. 

Pod pogoji, ki jih določa zakon, se sredstva državne pomoči pri 
odpravi posledic na poškodovanih stvareh, ki so v lasti države, 
dodelijo zanje pristojnemu državnemu organu za pomoč pri 
odpravi posledic na poškodovanih stvareh v lasti občine in oseb 
zasebnega prava pa občini. 

Predlog zakona ne ureja podrobneje načina dodeljevanja teh 
sredstev prizadetim osebam zasebnega prava, ampak to 
prepušča občini v okviru njenih pristojnosti in predpisov, ki urejajo 
splošni upravni postopek, pri čemer naj bi občina smiselno 
upoštevala tudi nekatere določbe predlaganega zakona. 

3. Sredstva državne pomoči so namenjena za pomoč pri odpravi 
posledic naravne nesreče le na omejenem obsegu poškodovanih 
stvari - objektu ali napravi ter njuni opremi in večletnem nasadu v 
kmetijstvu. Dana je tudi možnost, da se sredstva uporabijo za 
pomoč pri odpravi posledic, ki so nastale na zemljišču, gozdu in 
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v tekočI kmetijski proizvodnji. 
Sredstva državne pomoči se lahko pridobijo le na stvareh, ki: 
- so del državne ali lokalne infrastrukture, za katero se investicijska 
in vzdrževalna dela zagotavljajo v proračunu, 
- so namenjene izvajanju državne ali lokalne javne službe, ki se 
financira iz proračuna, 
- so zemljišča, gozdovi ali večletni nasadi v lasti države ali občine 
in se njihovo vzdrževanje oziroma obnavljanje financira iz 
proračunskih sredstev, 
- so kulturni spomeniki, razglašeni z aktom države ali občine, 
- so objekti ali naprave za varstvo naravne znamenitosti, razgla- 
šene z aktom države ali občine, 
- so namenjene stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti, če gre 
za stvari v lasti oseb zasebnega prava. 

Omenjena sredstva pa se ne smejo uporabiti za povrnitev 
negmotne škode ali izgubljenega dobička. 

4. Pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče se iz sredstev 
državne pomoči ne sme dati za primere, kadar so poškodbe na 
stvari nastale zato, ker so bili zaradi hude malomarnosti ali iz 
naklepa opuščeni predpisani ukrepi za zmanjšanje ali preprečitev 
nastanka škode ob naravni nesreči. 

Ravno tako za takšno državno pomoč ne pridejo v poštev tiste 
poškodovane stvari, ki so nastale z nedovoljenim posegom v 
prostor ali pa so v lasti tistega, ki je z nedovoljenim posegom v 
prostor povzročil nastanek naravne nesreče. 

5. Da je državni organ ali občina upravičen do sredstev državne 
pomoči za odpravo posledic naravne nesreče, morajo biti izpolnjeni 
določeni pogoji. Državni organ je upravičen do teh sredstev, če 
ocena neposredne škode, ki jo v 30 dneh sprejme državna 
komisija na podlagi zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, potrdi pa Vlada RS, presega 15 % sredstev, ki so mu 
v državnem proračunu tekočega leta namenjena za investicijska, 
investicijskovzdrževalna ali obnovitvena dela na delovnem 
področju, na katero sodijo poškodovane stvari. 

Občina je upravičena do teh sredstev, če ocena neposredne 
škode presega 15 % njenega proračuna za tekoče leto. Poleg 
tega je občina do sredstev državne pomoči upravičena, ko za 
odpravo posledic naravne nesreče porabi svoje rezerve, 
oblikovane na podlagi zakona o financiranju občin. 

Višino vseh potrebnih sredstev za odpravo posledic naravne 
nesreče ocenjuje upravičenec na podlagi meril, ki jih predpiše 
vlada. 

6. O uporabi sredstev državne pomoči pri odpravi posledic 
naravne nesreče odloča Vlada Republike Slovenije. Državni zbor 
Republike Slovenije se seznanja z uporabo teh sredstev na 
podlagi poročila o porabi obravnavanih sredstev v posameznem 
proračunskem letu, ki mu ga predloži vlada ob zaključnem računu 
proračuna. 

Naloge v zvezi s pridobivanjem oziroma dodeljevanjem sredstev 
državne pomoči opravlja komisija za odpravo posledic naravne 
nesreče, ki jo imenuje vlada. Strokovne naloge za komisijo pa 
opravlja ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. 

7. Dodelitev sredstev državne pomoči občini za pomoč pri odpravi 
posledic naravne nesreče na stvareh, ki so v lasti oseb zasebnega 
prava, dodatno omejuje merilo, da se za te stvari sredstva lahko 
dodelijo za tisto naravno nesrečo, katere posledic ni mogoče 
zavarovati, in le za tiste stvari, ki jih za primer naravne nesreče ni 
mogoče zavarovati pri zavarovalnih družbah. Takšen pristop naj 
bi spodbujal osebe zasebnega prava, da same bolj prevzamejo 

tveganje za nevarnost posledic naravne nesreče za stvari, ki jih 
je mogoče zavarovati. 

8. Sredstva državne pomoči pri odpravi posledic naravne nesreče 
se državnemu organu ali občini dodelijo po postopku, ki ga določajo 
predpisi s področja upravnega postopka. 

Državni organ ali občina je upravičen za odpravo posledic iste 
naravne nesreče pridobiti sredstva državne pomoči le enkrat in 
največ v višini do ene tretjine vseh sredstev, ki jih je ocenil kot 
potrebne za odpravo posledic. 

3. Ocena finančnih sredstev in drugih posledic zakona 

Predlog zakona določa, da se iz proračunskih prihodkov zgolj za 
pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč, kot jo ureja predloženi 
zakon, vsako leto izloči v nerazporejena sredstva ministrstva za 
finance najmanj v višini 0,1 % domačega bruto proizvoda. Gre 
torej za neposredne finančne posledice za državni proračun, ki v 
tem trenutku predstavljajo okrog 3 milijarde tolarjev. Treba je 
opozoriti, da izvajanje zakona ne pomeni novih finančnih 
obveznosti. Predlagana najmanjša višina sredstev državne 
pomoči, namenjena odpravi posledic naravnih nesreč, izhaja iz 
podatkov o ocenjeni višini vseh potrebnih sredstev za odpravo 
posledic naravnih nesreč, ki so se v Sloveniji zgodile v zadnjih 
desetih letih, in iz predvidevanj o takšni višini pomoči iz državne 
pomoči, ki bi pomenila eno tretjino vseh sredstev, potrebnih za 
pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč. 

Ker bo naloge v zvezi z izvedbo tega zakona opravljala posebna 
komisija in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, bodo nastale 
finančne obveznosti za proračun zaradi nalog komisije in dodatnih 
nalog ministrstva. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa pogoje in način uporabe sredstev državnega 
proračuna za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč (v 
nadaljnjem besedilu: sredstva državne pomoči) ter pogoje in način 
njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja. 

Sredstva državnega proračuna iz prejšnjega odstavka so 
sredstva ministrstva, pristojnega za finance. 

2. člen 

(1) Sredstva državne pomoči so namenjena za pomoč pri odpravi 
posledic naravne nesreče na objektu ali napravi ter njuni opremi, 
gozdu, zemljišču ali večletnem nasadu (v nadaljnjem besedilu: 
stvari) v lasti države, če so naravno nesrečo povzročili potres, 
poplava, zemeljski plaz ali neurje. 

(2) Če gre za lastnino občine ali lastnino oseb zasebnega prava, 
so sredstva državne pomoči namenjena za pomoč pri odpravi 
posledic, ki so jih povzročili potres, zemeljski plaz ali neurje na 
stvareh ter poplava na lokalni infrastrukturi, zemljišču in večletnem 
nasadu. 

(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) lahko 
odloči o uporabi sredstev državne pomoči za odpravo posledic 
na stvareh tudi ob naravnih nesrečah večjega obsega, ki so jih 
povzročili pozeba, suša, žled, snežni plaz, izjemna plima ali požar 
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v naravnem okolju, ali za odpravo posledic večjega obsega pri 
tekoči kmetijski proizvodnji, če gre za škodo, povzročeno zaradi 
neurja, pozebe, suše, žleda ali požara. 

(4) Za naravno nesrečo večjega obsega iz prejšnjega odstavka 
se šteje naravna nesreča, za katero ocena škode iz tretjega 
odstavka 4. člena tega zakona presega tretjino sredstev iz 7. 
člena tega zakona. 

(5) Sredstva državne pomoči se dajejo brez obveznosti vračanja. 

3. člen 

Sredstva državne pomoči se po tem zakonu ne uporabljajo za 
zagotovitev osnovnih pogojev za življenje, intervencije in druge 
ukrepe po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

4. člen 

(1) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, lahko sredstva državne 
pomoči pridobi državni organ oziroma se lahko dodelijo občini (v 
nadaljnjem besedilu: upravičenci). 

(2) Pod pogoji, določenimi s tem zakonom, se lahko sredstva 
državne pomoči dodelijo občini tudi za stvari, ki so v lasti oseb 
zasebnega prava. 

(3) Sredstva državne pomoči posamezen upravičenec lahko 
pridobi oziroma se mu lahko dodelijo, če potrjena prva ocena 
neposredne škode po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami preseže s tem zakonom določeno višino njegovih 
proračunskih sredstev. 

(4) Upravičenci lahko pridobijo oziroma se jim dodelijo sredstva 
za pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče po tem zakonu 
le v okviru razpoložljivih sredstev državne pomoči. 

(5) Občini se sredstva po tem zakonu lahko dodelijo, ko za 
odpravo posledic naravne nesreče porabi svoja za odpravo 
posledic naravnih nesreč razpoložljiva sredstva. 

5. člen 

(1) Sredstva državne pomoči se ne smejo uporabiti za pomoč pri 
odpravi posledic naravne nesreče na stvari, če je njen lastnik ali 
oseba, ki bi morala ravnati po njegovih navodilih, opustil predpisane 
ukrepe, potrebne za zmanjšanje ali preprečitev nastanka škode 
ob naravni nesreči. 

(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se ne smejo uporabiti za 
pomoč pri odpravi posledic naravne nesreče na stvari, ki je nastala 
z nedovoljenim posegom v prostor, ali na stvari v lasti osebe, ki 
je z nedovoljenim posegom v prostor povzročil neposreden povod 
za nastanek naravne nesreče. 

(3) Sredstva državne pomoči se tudi ne smejo uporabiti za 
povrnitev negmotne škode ali izgubljenega dobička. 

6. člen 

(1) Pri dodeljevanju sredstev državne pomoči po tem zakonu in 
nadzoru nad njihovo uporabo lahko uporabljajo pristojni državni 
organi in organi občin o pravnih osebah podatke, ki jih v okviru 
predpisanih evidenc vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, 
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi in občinski organi. 

(2) Za dodeljevanje sredstev državne pomoči za odpravo 
Posledic naravne nesreče na stvari v lasti osebe zasebnega 

prava in v zvezi z nadzorom nad njihovo uporabo se lahko o 
posamezniku, ki je lastnik stvari ali ima pravico do uporabe te 
stvari, uporabijo osebni podatki in vzpostavi zbirka, ki jo upravlja 
ministrstvo, pristojno za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo). 

(3) Zbirka iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje osebne 
podatke: 

1. ime in priimek, EMŠO in davčno številko oziroma podatke iz 
poslovnega in davčnega registra, če gre za poslovni subjekt, 
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča fizične osebe ali 
sedež poslovnega subjekta, 
3. status o zaposlitvi za fizične osebe, 
4. podatke o lastništvu stvari in o premoženju, pri čemer se za 
prijavljene škode na nepremičninah uvede tudi obvezna geokoda, 
ki jo zagotovi geodetska služba, 
5. podatke o odmerjenih in plačanih davčnih obveznostih za 
preteklo leto, 
6. podatke o plačanih tekočih zavarovanjih. 

(4) Podatke iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka so dolžni 
posredovati posamezniki, ki prek občine vložijo zahtevo za pomoč 
iz sredstev državne pomoči, podatke iz 5. točke prejšnjega 
odstavka pristojni davčni organ, podatke iz 6. točke prejšnjega 
odstavka pa zavarovalne družbe. Podatki iz zbirke se hranijo 
trideset let po dodelitvi sredstev občini, po izteku tega roka pa se 
izbrišejo. 

(5) Pri pridobivanju podatkov iz prejšnjega odstavka lahko 
ministrstvo uporablja in pridobiva podatke na podlagi EMŠOa tudi 
podatke iz centralnega registra prebivalstva in identifikatorje iz 
poslovnega registra. 

II. SREDSTVA DRŽAVNE POMOČI 

7. člen 

Za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč po tem zakonu 
se uporabljajo sredstva državne pomoči v višini, ki se določi z 
državnim proračunom in ne sme biti manjša od 0,1 % bruto 
domačega proizvoda v Republiki Sloveniji, ocenjenega za tekoče 
proračunsko leto. 

8. člen 

(1) O uporabi sredstev iz prejšnjega člena odloča vlada. 

(2) Vlada pri odločanju prednostno upošteva odpravo posledic 
naravne nesreče na stvari, ki je namenjena izvajanju javnih služb. • 

9. člen 

(1) Upravičenec lahko pridobi največ do ene tretjine vseh sredstev, 
ki so mu bila glede na oceno iz drugega odstavka 18. člena tega 
zakona v programu za odpravo posledic naravne nesreče 
potrjena. 

(2) Kadar je upravičenec občina, je višina dodeljenih sredstev 
lahko višja od višine iz prejšnjega odstavka, če gre za občino, ki 
se po zakonu šteje za demografsko ogroženo območje, vendar 
pa ne sme presegati 50 % vseh sredstev, ki so bila upravičencu 
glede na oceno iz drugega odstavka 18. člena tega zakona v 
programu za odpravo posledic naravne nesreče potrjena. 

(3) Merila za določitev višine sredstev, ki jih pridobi upravičenec 
iz sredstev državne pomoči, predpiše vlada. 
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10. člen 

(1) Naloge v zvezi s pridobivanjem oziroma dodeljevanjem 
sredstev državne pomoči opravlja komisija za odpravo posledic 
naravne nesreče (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje 
vlada. Strokovna opravila za komisijo opravlja ministrstvo. 

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so predvsem: 

1. pregledovanje in potrjevanje programov za odpravo posledic 
naravne nesreče, 
2. priprava predlogov za odločitve vlade o razdelitvi sredstev 
državne pomoči, 
3. uresničevanje odločitev vlade pri dodelitvi sredstev 
posameznemu upravičencu, 
4. spremljanje odprave posledic naravne nesreče in porabe 
sredstev državne pomoči, 
5. izdelava poročila o porabi sredstev državne pomoči ob 
posamezni naravni nesreči in poročila o porabi sredstev državne 
pomoči za pomoč pri odpravi posledic naravnih nesreč v 
posameznem proračunskem obdobju. 

11. člen 

(1) Po'ročilo o porabi sredstev državne pomoči ob posamezni 
naravni nesreči sprejme vlada. 

(2) Poročilo o porabi sredstev državne pomoči v posameznem 
proračunskem obdobju predloži vlada Državnemu zboru z 
zaključnim računom proračuna. 

III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI 

12. člen 

Državni organ lahko pridobi sredstva državne pomoči za odpravo 
posledic naravne nesreče na stvari, ki: 

1. je del državne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije 
in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v državnem 
proračunu, 
2. je namenjena izvajanju državne javne službe, ki se financira 
tudi iz sredstev državnega proračuna, 
3. je druga stvar, ki je v lasti države in se njihovo vzdrževanje ali 
obnavljanje financira iz sredstev državnega proračuna, 
4. je z aktom države razglašena za kulturni spomenik, 
5. je objekt ali naprava, ki je namenjena varstvu naravne zname- 
nitosti, razglašene z aktom države, 
6. je gozd, za katerega se odprava posledic naravnih nesreč že 
delno financira iz sredstev državnega proračuna na podlagi zakona 
o gozdovih. 

13. člen 

Državni organ je upravičen do sredstev državne pomoči, če 
ocena neposredne škode iz tretjega odstavka 4. člena tega 
zakona presega 15 % sredstev, ki so mu v državnem proračunu 
namenjena za investicijska, investicijskovzdrževalna, vzdrže- 
valna ali obnovitvena dela na delovnem področju, na katero 
sodijo stvari iz prejšnjega člena. 

14. člen 

Občini se lahko dodelijo sredstva državne pomoči za odpravo 
posledic naravne nesreče na stvari, ki: 

1. je del lokalne infrastrukture, za katero se sredstva za investicije 

in investicijskovzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem 
proračunu, 
2. je namenjena izvajanju lokalne javne službe, ki se financira tudi 
iz sredstev občinskega proračuna, 
3. je gozdna cesta, za katero se sredstva za investicijska in 
investicijskovzdrževalna dela sofinancirajo iz sredstev 
občinskega proračuna, 
4. za druge stvari, ki so v lasti občine in se njihovo vzdrževanje ali 
obnavljanje financira iz sredstev občinskega proračuna, 
5. je z aktom občine razglašena za kulturni spomenik, 
6. je objekt ali naprava, ki je namenjena varstvu naravne 
znamenitosti, razglašene z aktom občine. 

15. člen 

(1) Poleg sredstev za stvari iz prejšnjega člena se občini lahko 
dodelijo sredstva državne pomoči tudi za odpravo posledic naravne 
nesreče na stvari v lasti osebe zasebnega prava, ki ima stalno 
prebivališče ali opravlja pridobitno ali nepridobitno dejavnost na 
njenem območju, stvar pa je na območju občine in je namenjena 
stalnemu bivanju ali izvajanju dejavnosti. 

(2) Sredstva državne pomoči se lahko dodelijo občinam tudi za 
osebe zasebnega prava, ki so zakupniki državnih zemljišč. 

(3) Za stvari, ki jih je za primer naravne nesreče po tem zakonu 
mogoče zavarovati pri zavarovalnih družbah, so osebe iz prejšnjih 
odstavkov upravičene do sredstev državne pomoči le, če so bile 
stvari zavarovane ob nastanku naravne nesreče, v višini, ki je 
razlika med sredstvi, ki bi jim pripadala po določbah tega zakona 
in sredstvi, ki jih dobijo povrnjene od zavarovalniške družbe. 

(4) O razdelitvi sredstev osebam zasebnega prava iz prvega in 
drugega odstavka tega člena odloča pristojni organ občine v 
skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek. Za postopek 
odločanja o dodelitvi sredstev se smiselno uporabljajo tudi določbe 
9., 17. in 18. člena tega zakona. 

(5) Pred dokončno odločitvijo iz prejšnjega odstavka si občinski 
organ lahko pridobi mnenje komisije o cenitvi povzročene škode, 
ki jo je opravila zavarovalniška družba v zvezi z izplačilom 
zavarovalnega zneska. V primeru neskladja je občinski organ 
glede dodelitve sredstev državne pomoči dolžan up oštevati cenitev 
komisije. 

16. člen 

(1) Občina je upravičena do sredstev iz državne pomoči, če 
ocena neposredne škode iz tretjega odstavka 4. člena tega 
zakona presega 15 % njenega proračuna za tekoče leto. 

(2) Občina uporablja dodeljena sredstva državne pomoči ob 
smiselni uporabi 8. in 9. člena tega zakona. 

17. člen 

(1) Sredstva državne pomoči upravičenec pridobi oziroma se 
mu dodelijo na podlagi njegove zahteve za pomoč pri odpravi 
posledic naravne nesreče, ki jo mora predložiti ministrstvu 
najkasneje v 60 dneh od objave časa nastanka naravne nesreče. 

(2) Čas nastanka naravne nesreče iz prejšnjega odstavka ugotovi 
in javno objavi ali o njem neposredno obvesti upravičence 
ministrstvo na podlagi podatkov državne službe za opazovanje 
in nadzorovanje meteoroloških, hidroloških in seizmoloških 
pojavov ter drugih služb po predpisih o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

(3) Če je prišlo do naravne nesreče zaradi naravne nesreče iz 
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tretjega odstavka 2. člena, upravičenec o tem obvesti ministrstvo, 
ki na podlagi podatkov služb iz prejšnjega odstavka ugotovi in 
javno objavi čas nastanka naravne nesreče ali upravičenca 
neposredno obvesti o času nastanka naravne nesreče. 

(4) Ministrstvo javno objavi čas nastanka naravne nesreče iz 
prejšnjih odstavkov v javnih glasilih ali na krajevno običajen način. 

(5) Državna komisija, ustanovljena po predpisih o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, v 30 dneh od časa nastanka 
naravne nesreče izdela prvo oceno neposredne škode iz tretjega 
odstavka 4. člena tega zakona in jo predlaga vladi v potrditev. 

18. člen 

(1) Zahtevi iz prvega odstavka prejšnjega člena mora upravičenec 
priložiti program za odpravo posledic naravne nesreče. 

(2) Program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem: 

1. oceno višine vseh potrebnih sredstev za odpravo posledic 
naravne nesreče, 
2. seznam poškodovanih stvari, za katere upravičenec predlaga 
uporabo sredstev državne pomoči, 
3. opis potrebnih del in oceno potrebnih sredstev za odpravo 
posledic naravne nesreče na stvareh iz prejšnje točke, 
4. druge podatke, pomembne za odločanje o dodelitvi sredstev. 

(3) Navodilo za izdelavo programa iz prve točke tega člena 
predpiše minister, pristojen za varstvo okolja. 

19. člen 

(1) Komisija za odpravo posledic naravne nesreče v sodelovanju 
s posameznim upravičencem pregleda program iz prejšnjega 
člena in ga potrdi ter predloži vladi pisno poročilo in predlog 
odločitve o razdelitvi sredstev državne pomoči. 

(2) Vlada odloči o uporabi višine sredstev za pomoč pri odpravi 
posledic posamezne naravne nesreče in o njeni razdelitvi. 

(3) Ministrstvo na poalagi odločitve vlade iz prejšnjega odstavka 
dodeli posameznemu upravičencu sredstva za pomoč pri odpravi 
posledic naravne nesreče in s sklepom določi namen ter stvari, 
za katere se sredstva lahko porabijo. 

20. člen 

(1) Sredstva državne pomoči morajo biti porabljena skladno z 
namenom njihove uporabe, določenim v aktu iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena. 

(2) Zaradi zagotovitve namenske porabe sredstev državne 
pomoči morajo občine pred nakazilom sredstev predložiti 
ministrstvu za finance ustrezen instrument zavarovanja plačila. 

(3) Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva državne 
Pomoči mora upravičenec vrniti v proračun Republike Slovenije. 

(4) Če občina ni porabila odobrenih sredstev državne pomoči za 
odpravo posledic naravne nesreče v celoti, je dolžna razliko do 
odobrenih sredstev vrniti skupaj s pripadajočimi obrestmi. 

(5) Ce je občina odobrena sredstva državne pomoči uporabila 

nenamensko, je dolžna vrniti celotna nenamensko porabljena 
sredstva s pripadajočimi obrestmi po zakonu iz prejšnjega 
odstavka od dneva, ko so ji bila sredstva nakazana. 

(6) Če ugotovljena sredstva iz prejšnjega odstavka občina ne 
vrne, lahko ministrstvo, pristojno za finance, izda nalog Agenciji 
za plačilni promet, da prenese tolarska sredstva z žiro računa 
občine v dobro proračuna Republike Slovenije skupaj s 
pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 

(7) Sredstva državne pomoči se uporabljajo v skladu s predpisi, 
ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 

21. člen 

(1) Upravičenec, ki je pridobil oziroma so mu bila dodeljena 
sredstva državne pomoči po tem zakonu, mora predložiti 
ministrstvu zaključno poročilo o njihovi porabi najkasneje v 12 
mesecih od dneva, ko jih je skladno s členom tega zakona pridobil 
oziroma so mu bila dodeljena. 

(2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka mora o porabi sredstev 
državne pomoči poročati ministrstvu na njegovo zahtevo tudi 
pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka. 

(3) Minister za okolje in prostor predpiše roke in način poročanja 
iz prejšnjih odstavkov tega člena. 

IV. KAZENSKA DOLOČBA 

22. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.200.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba zasebnega prava, če sredstev državne 
pomoči ni porabila skladno z namenom njihove porabe. 

(2) Z denarno kaznijo ocf 50.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe zasebnega prava. 

(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 120.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik. 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 1. točke 
31. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 
48/90,34/90-I, 30/92,52/92, in 43/93), ki se nanašajo na uporabo 
rezerve za odhodke, nastale kot posledica poplav, suš, požarov, 
potresov in drugih naravnih nesreč. 

24. člen 

Določbe tretjega odstavka 15. člena tega zakona se začno 
uporabljati za primere iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona 
po petih letih od uveljavitve tega zakona. 

25. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

1. Splošne določbe (členi od 1 do 6) 

V 1. členu splošnih določb je opredeljen namen predlaganega 
zakona, to je ureditev pogojev in načina uporabe sredstev državne 
pomoči za odpravo posledic naravnih nesreč, način njihovega 
pridobivanja oziroma dodeljevanja in nadzor nad njihovo porabo. 

V 2. členu zakona so določene stvari in opredeljen namen, za 
katerega se lahko uporabljajo sredstva državne pomoči. 
Predlagani zakon določa kot namen porabe pomoč pri odpravi 
posledic naravnih nesreč, ki so jih povzročili taksativno našteti 
naravni pojavi, in sicer: potres, poplava, zemeljski plaz ali neurje. 
V teh primerih je sredstva možno uporabiti za odpravo posledic 
na objektih aH napravah ter njuni opremi, gozdu ali večletnem 
nasadu v kmetijstvu, ki so v lasti države. 

če gre za stvari, ki so lastnina občine ali oseb zasebnega prava, 
je sredstva državne pomoči možno uporabiti za odpravo posledic 
potresa ali zemeljskega plazu oziroma poplave, če gre za škodo 
na lokalni infrastrukturi ali zemljišču. 

Predvidena je tudi možnost, da se sredstva državne pomoči 
uporabijo tudi v primeru, ko so naravno nesrečo v večjem obsegu 
povzročili pozeba, suša, žled, snežni plaz, izjemna plima ali požar 
v naravnem okolju. Za odpravo posledic teh naravnih nesreč ter 
posledic zaradi neurja se ta sredstva lahko uporabijo tudi za 
odpravo posledic pri tekoči kmetijski proizvodnji. 

Ker se sredstva državnega proračuna na podlagi zakona o 
financiranju javne porabe lahko uporabljajo tudi za zagotovitev 
osnovnih pogojev za življenje, intervencije in druge ukrepe po 
predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, je bilo 
treba v predlaganem zakonu razločiti med porabo sredstev za te 
namene in porabo sredstev po predlaganem zakonu. Te določbe 
so v 3. členu predlaganega zakona. 

V 4. členu predlagani zakon določa upravičence do sredstev 
državne pomoči, ki so državni organi in občine, posredno pa tudi 
osebe zasebnega prava. V tem členu so tudi določbe v zvezi s 
splošnimi pogoji, ki jih morajo za pridobitev sredstev državne 
pomoči izpolnjevati upravičenci, pri čemer je za občino določeno, 
da je do pridobitve sredstev upravičena potem, ko za odpravo 
posledic naravne nesreče porabi svoje rezerve. Upravičenec je 
do sredstev državne pomoči upravičen, če prva ocena 
neposredne škode po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami presega znesek, ki ga v 13. in 16. členu določa zakon. 

V 5. členu so določeni primeri, ko sredstev državne pomoči ni 
mogoče porabiti. 

6. člen predlaganega zakona ureja uporabo podatkov državnih in 
občinskih organov v zvezi z uporabo sredstev državne pomoči, 
posebej pa tudi zbiranje osebnih podatkov, vodenje zbirke in 
uporabo osebnih podatkov, ter pristojni organ, ki je tako kot v 
drugih zadevah oziroma za izvajanje drugih nalog po predlaganem 
zakonu ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. 

2. Sredstva državne pomoči (členi od 7 do 11) 

V 7. členu predlaganega zakona je določena minimalna višina 
državne pomoči, ki se uporablja za pomoč pri odpravi posledic 
naravnih nesreč in ne sme biti nižja od 0,1 % BDP Republike 
Slovenije, ocenjenega za tekoče proračunsko leto. Ta znesek se 
bo za vsako leto določil z zakonom o izvrševanju proračuna R 
Slovenije. 

Odločanje o uporabi državne pomoči za pomoč pri odpravi 
posledic naravnih nesreč je po predlaganem zakonu v pristojnosti 
vlade. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna R Slovenije 
(ZlPro, Ur.i. RS, št. 5/96) je bila vlada pristojna za odločanje o 
uporabi sredstev državne rezerve v višinio do 200.000.000 SIT 
za namene iz 1. točke 31. člena zakona o financiranju javne 
porabe. Glede na sklep Državnega zbora o sistemski ureditvi 
vprašanja je predlagani zakon prenesel pristojnost, da odloča o 
celotnem znesku državne pomoči za odpravo posledic naravnih 
nesreč, na vlado, saj bo s tem zagotovljena hitrejša in učinkovitejša 
poraba sredstev. Vlada pa glede namena uporabe sredstev ne 
bo povsem odločala po prosti presoji, temveč bo morala odločati 
po predpisanem postopku in v zvezi z odločitvijo upoštevati 
določeni prednostni red. 

9. člen določa višino sredstev državne pomoči, ki jo lahko 
posamezni upravičenci pridobijo oziroma se jim dodeli, pri čemer 
je določeno, da je višina dodeljenih sredstev občini na 
demografsko ogroženem območju lahko tudi višja. Obravnavani 
člen določa tudi, da je posamezni upravičenec za isto naravno 
nesrečo do sredstev upravičen le enkrat. 

V 10. členu so opredeljene naloge, kijih je treba opravljati v zvezi 
z izvajanjem zakona, in določena je komisija, ki jo imenuje vlada, 
za njihovo izvajanje. 

11. člen predlaganega zakona ureja vprašanje poročanja v zvezi 
z izvajanjem zakona in predpisuje dve vrsti poročil. Poročilo o 
porabi sredstev ob posamezni nesreči sprejme vlada, letno 
poročilo o porabi sredstev državne pomoči pa pripravi vlada in ga 
predloži Državnemu zboru v obravnavo. 

3. Pogoji in postopek za pridobitev sredstev državne pomoči 
(členi od 12 do 22) 

V tem poglavju so določeni pogoji in predpisan postopek za 
pridobitev oziroma za dodelitev sredstev državne pomoči. 

Predlagani zakon v 12. členu taksativno določa stvari, za katere 
je državni organ upravičen do pridobitve sredstev državne pomoči. 
Gre bodisi za stvari v njegovi lasti ali za stvari v lasti osebe 
zasebnega prava, če je stvar namenjena izvajanju državne javne 
službe ali je zemljišče ali gozd ali trajni nasad v njegovi lasti. 
Dodaten pogoj za pridobitev sredstev je, da se za investicijska in 
investicijskovzdrževalna dela za naštete stvari sredstva 
zagotavljajo tudi iz državnega proračuna. Državni organ lahl^o 
pridobi sredstva državne pomoči tudi v primeru, ko je stvar z 
aktom države razglašena za kulturni spomenik, ali da gre za 
objekt ali napravo, ki je namenjena varstvu naravne znamenitosti, 
ki je bila zavarovana z državnim aktom. 

V 13. členu je določen mejni znesek, ko je državni organ do 
sredstev sploh upravičen (cenzus), in znaša 15 % sredstev, ki 
so mu v državnem proračunu odobrena za investicijska, 
investicijskovzdrževalna, vzdrževalna ali obnovitvena dela na 
delovnem področju, na katero sodijo naštete stvari. Državni or- 
gan je do teh sredstev upravičen le, če v prvi oceni, ki jo po 
določbah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
izdela državna komisija in jo potrdi vlada, preseže določeni 
znesek. 

14. člen analogno ureja zadeve, ko je upravičenec občina. 

V 15. členu predlaganega zakona so določene stvari, za katere je 
prek občine upravičena pridobiti sredstva državne pomoči oseba 
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zasebnega prava. Gre za stvari, ki so namenjene stalnemu 
bivanju oziroma opravljanju dejavnosti, ki ni tudi dejavnost javnih 
služb, ker so te urejene že v prejšnjih členih. Posebej je urejena 
možnost uporabe sredstev državne pomoči zakupnikov državnih 
zemljišč, če gre za odpravo posledic pri tekoči kmetijski 
proizvodnji. Predlagani zakon ne omogoča pridobitve sredstev 
državne pomoči osebam zasebnega prava v primerih, ko je stvari 
za naravne nesreče možno zavarovati pri zavarovalnih družbah, 
pa ob nastanku nesreče niso bile zavarovane. 

17., 18. in 19. člen predlaganega zakona podrobneje urejajo 
postopek, po katerem ministrstvo oziroma vlada razdeljujeta 
sredstva državne pomoči. 

Postopek se začne z vlogo posameznega upravičenca, s katero 
zahteva pridobitev oziroma dodelitev sredstev. Vlogo mora 
upravičenec poslati ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor, 
v 60 dneh od nastanka naravne nesreče. Čas nastanka naravne 
nesreče na podlagi podatkov ustreznih služb ugotovi ministrstvo 
in ga objavi v množičnih občilih ali upravičence neposredno obvesti 
o času nastanka nesreče. V 30 dneh od dneva nastanka naravne 
nesreče mora državna komisija, ki je ustanovljena na podlagi 
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdelati 
prvo oceno neposredne škode in jo predlagati vladi v potrditev. Ta 
ocena pomeni merilo, ali je posamezni upravičenec do sredstev 
državne pomoči sploh upravičen. Vlogi mora biti priložen program 
za odpravo posledic naravne nesreče s predpisano vsebino. 
Predpis je v pripravi, izdal pa ga bo minister, pristojen za varstvo 
okolja, hkrati z uveljavitvijo zakona. 

Komisija za odpravo posledic naravne nesreče v sodelovanju z 
upravičenci pregleda program in ga potrdi, vladi pa predloži pisno 
poročilo in predlaga, da odloči o upravičencih, stvareh in o višini 

sredstev državne pomoči. Takšna določba ima podlago v 37. 
členu ZSUP. Na podlagi predloga ministrstva vlada v okviru svoje 
pristojnosti odloči o višini sredstev, ki jih bo za posamezno naravno 
nesrečo porabila iz sredstev državne pomoči, o upravičencih in 
o višini sredstev za posameznega upravičenca. Pravno varstvo 
ob sporu med vlado in upravičencem, kadar je upravičenec občina, 
ureja zakon o splošnem upravnem postopku oziroma zakon o 
upravnem sporu. 

20. člen predlaganega zakona ureja obveznosti posameznega 
upravičenca glede porabe sredstev državne pomoči. 

V 21. členu sta predpisani obveznost sprotnega poročanja o porabi 
sredstev na zahtevo ministrstva in obveznost predložitve 
zaključnega poročila o porabi sredstev. 

4. Kazenska določba (22. člen) 

Predlagani zakon določa tudi kazni za prekrške, ki jih je kot takšne 
določil. 

S. Prehodna in končna določba (23. in 24. člen) 

Z dnem uveljavitve tega zakona bodo prenehale veljati določbe 1. 
točke 31. člena zakona o financiranju javne porabe, ki se nanašajo 
na porabo državne rezerve za odpravo posledic poplav, suš 
požarov, potresov in drugih naravnih nesreč (23. člen). 

Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

15 poročevalec, št. 18 





Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE MADŽARSKE 0 

VZPOSTAVITVI NEPOSREDNE 

ŽELEZNIŠKE POVEZAVE (RHUNZP) 

■ EPA 11-11 ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 10. seji dne 24. aprila 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MADŽARSKE O VZPOSTAVITVI NEPOSREDNE ŽELEZ- 
NIŠKE POVEZAVE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku 
Republike Madžarske o vzpostavitvi neposredne železniške glasi: 
povezave, podpisan v Budimpešti, dne 15.oktobra 1996. 

17 poročevalec, št. 18 



SPORAZUM 
med 

Vlado Republike Madžarske 

in 
Vlado Republike Slovenije 

o vzpostavitvi neposredne železniške 

povezave 

Vlada Republike Madžarske in Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: pogodbenici) sta se: 

z namenom, da se olajša meddržavni in na ozemlju obeh držav 
potekajoči tranzitni potniški in tovorni promet in s tem izboljšajo 
prometni tokovi, ki povezujejo Zahodno oziroma Srednjo Evropo 
z Jugovzhodno Evropo, 

ob upoštevanju dejstva, da je izboljšanje prometnih razmer 
bistveni dejavnik za razvoj sodelovanja med državama, 

izhajajoč iz dejstva, da zgraditev skupne mejne železniške 
postaje v veliki meri prispeva k razvoju medsebojnega in 
tranzitnega železniškega prometa, 

ob upoštevanju temeljnih načel varstva okolja, varnosti 
železniškega potniškega in tovornega prometa, z njim povezane 
cestnoprometne varnosti ter pomembnosti vprašanja okolju 
prijaznih prevoznih rešitev, 

z namenom, da se z zgraditvijo neposredne železniške povezave 
ustvari tesnejša in učinkovitejša prometna povezava med 
državama, 

v prizadevanju, da bo uresničitev skupnega projekta v večji 
meri spodbujala nadaljnji razvoj dobrososedskih odnosov na tem 
območju in s tem tudi med državama, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

1. Pogodbenici določata traso manjkajoče železniške povezave 
med državama v okviru petega kretskega koridorja med Puconci 
- Hodoš - Zalalovo. Dolžina novega odseka proge znaša skupaj 
44 km, v Sloveniji bo zgrajena železniška proga v dolžini 25 km, 
na Madžarskem pa 19 km. 

2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta gradbena dela začeli v 
letu 1997 in bosta zagotovili vse možnosti za začetek obratovanja 
na neposredni železniški povezavi najkasneje v letu 1999. 

3. Pogodbenici bosta v prvem odstavku tega člena navedeno 
traso gradili ob upoštevanju naslednjih parametrov: 

a) projektirana hitrost: 160 km/h, 
b) obratovalna hitrost: 120 km/h, 
c) osna obremenitev: 225 kN, 
d) največji nagib nivelete: 12%, 
e) dolžina tirov za sprejem vlakov na postajah: 750 m. 

4. V prvi fazi se zgradi enotirna proga za dizelsko vleko, kasneje 
glede na povečanje prometa načrtujeta pogodbenici elektrifikacijo 
in izgradnjo morebitnega drugega tira. 

5. Nova železniška proga bo zgrajena v skladu s parametri po 

Evropskem sporazumu o najpomembnejših železniških progah 
(AGC) in Evropskem sporazumu o pomembnejših progah 
mednarodnega kombiniranega transporta in pripadajočih napravah 
(AGTC). 

6. Proga bo zgrajena za mešani promet - tovorni in potniški. 

7. Železniška proga prečka madžarsko-slovensko mejo med 
mejnikoma A 223.5 in A 223.6. Oddaljenost točke križanja 
železniške proge od mejnika A 223.5 je 11,53 m, od mejnika 
A 223.6 pa 23,87 m. 

8. Pogodbenici se dogovorita, da bosta vsaka na svojem ozemlju 
omogočili drugi pogodbenici postavitev signalnovarnostnih in 
telekomunikacijskih naprav ter naprav informacijske tehnologije, 
ki jih za odvijanje varnega železniškega prometa potrebuje druga 
pogodbenica. 

9. Pogodbenici si bosta vzajemno omogočili vključitev naprav v 
svoj posebni lastni železniški telekomunikacijski sistem in s tem 
zagotovili telekomunikacijsko povezavo med državama zaradi 
zagotavljanja varnega železniškega prometa in nemotenega dela 
mejnih organov na mejni postaji Hodoš. 

2. člen 

1. Za izvajanje del v zvezi z železniško tehnologijo, carinskih in 
mejnih postopkov, kakor tudi veterinarskih in fitosanitarnih del bo 
na območju Republike Slovenije na Hodošu zgrajena skupna 
mejna železniška postaja za izmenjavo prometa. 

2. Slovenska pogodbenica bo na skupni mejni postaji dala na 
voljo pristojnim organom madžarske pogodbenice objekte in 
prostore, ki so potrebni za opravljanje službe. 

3. Pristojni organi madžarske pogodbenice bodo za uporabo vseh 
prostorov in objektov na skupni mejni postaji plačali nadomestilo, 
o katerem se bodo pristojni organi pogodbenic posebej dogovorili. 

3. člen 

1. O stroških gradnje in vzdrževanja objektov, potrebnih za 
izgradnjo železniške proge, ki je predmet tega sporazuma, se 
pogodbenici dogovorita: 

a) vsaka pogodbenica krije stroške za gradnjo proge, ki poteka 
po njenem ozemlju; 

b) stroške gradnje skupne mejne postaje krije slovenska 
pogodbenica, vključno s slovenskimi napravami, postavljenimi 
na madžarskem ozemlju; 

c) stroške gradnje madžarskih (signalnovarnostnih, telekomu- 
nikacijskih in informacijskotehničnih) naprav na skupni mejni 
postaji ter stroške gradnje priključitve le-teh na madžarski sistem 
omrežja krije madžarska pogodbenica; 

d) stroške vzdrževanja železniške infrastrukture krije tista 
pogodbenica, ki ji ta infrastruktura pripada. Podrobna pravila o 
stroških vzdrževanja vsebuje sporazum o mejnem železniškem 
prometu, ki ga skleneta obe pogodbenice. 

2. Pogodbenici se dogovorita, da bosta sodelovali pri nastopih 
pred mednarodnimi finančnimi ustanovami za pridobitev finančnih 
sredstev za pokrivanje stroškov vzpostavitve neposredne 
železniške povezave na dogovorjeni trasi. 

3. Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta v primeru, ko bo katera 
koli od njiju potrebovala kot dokaz za uresničevanje sporazuma 
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predložitev potrdil, dokumentov, pravnih in finančnih dokazil, le-te 
medsebojno zagotavljali oziroma bosta v zvezi s svojim delom 
projekta sodelovali glede predložitve informacij in podatkov, ki so 
potrebni za pridobitev bančnih posojil. 

4. člen 

1. Pogodbenici bosta za čas izgradnje železniške proge, ki je 
predmet tega sporazuma, v zvezi z izvajanjem sporazuma ter 
urejanja spornih vprašanj, ki izvirajo iz razlage ali izvajanja 
sporazuma, ustanovili Koordinacijsko komisijo. Delo komisije bo 
za madžarsko pogodbenico usklajevalo Ministrstvo za promet, 
zveze in vodno gospodarstvo, za slovensko pogodbenico pa 
Ministrstvo za promet in zveze. 

2.»O predsedniku Koordinacijske komisije obvestita zastopnika 
pogodbenic drug drugege pisno, o članih Koordinacijske komisije 
pa se obvestita predsednika. 

3. Koordinacijska komisija bo sama določila svoj red dela. 

4. Koordinacijska komisija: 

a) skrbi za uresničevanje določb tega sporazuma, v okviru 
katerega pripravi usklajen terminski načrt gradnje proge; 

b) tekoče obvešča pogodbenici o dejavnostih za gradnjo 
železniške povezave, 

c) usklajuje odprta vprašanja in si v okviru določb tega sporazuma 
prizadevati za njihovo rešitev, 

d) po potrebi predlaga pogodbenicama dopolnitve in spremembe 
tega sporazuma. 

5. Koordinacijska komisija sklicuje svoje sestanke po potrebi 
izmenoma na ozemlju ene od pogodbenic. 

5. člen 

1. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta zagotavljali osebam, ki so 
zaposlene pri projektiranju in gradnji železniške proge, nemoteno 
prehajanje državne meje na območju trase železniške proge v 
skladu z določbami Sporazuma med Vlado Ljudske republike 
Madžarske in Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije 
o poenotenju izkaznic za prehod čez jugoslovansko-madžarsko 
mejo v službene namene, ki je bil podpisan 27. novembra 1975 v 
Budimpešti, v zvezi s 7. točko priloge št. 2 Protokola o nasledstvu 
dvostranskih mednarodnih pogodb med Republiko Madžarsko in 
SFRJ, ki sta ga Republika Slovenija in Republika Madžarska 
podpisali 6. februarja 1995 v Budimpešti. 

2. Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko pri prehajanju meje 
uveljavljajo tiste carinske ugodnosti, ki so jim zagotovljene na 
podlagi mednarodnih pogodb, ki obvezujejo obe pogodbenici. 

6. člen 

Gradbeni material, stroji, prevozna sredstva, oprema in drugi 
delovni stroji, naprave, projektna in tehnična dokumentacija, 
Potrebni za gradnjo železniške proge, ki je predmet tega 
sporazuma in se prenašajo na ozemlje druge pogodbenice, so v 
celoti oproščeni plačila vseh carinskih bremen in obveznosti. Po 
končanih delih je treba preostali gradbeni material, stroje, prevozna 

sredstva, opremo, projektno in tehnično dokumentacijo, ki so bili 
na podlagi tega sporazuma prepeljani na ozemlje ene od 
pogodbenic z oprostitvijo carine, prepeljati na ozemlje 
pogodbenice, iz katere izvirajo. 

7. člen 
• 

1. Če katera od pogodbenic železniške proge ne zgradi v skladu 
s parametri, ki so določeni v tretjem odstavku 1. člena tega 
sporazuma oziroma če odstopa ali če progo prepozno zgradi 
glede na terminski plan iz točke a) četrtega odstavka 4. člena 
tega sporazuma, mora drugi pogodbenici povrniti dejanske 
stroške, ki so nastali v zvezi s tem. 

2. Pogodbenici bosta stroške, nastale zaradi višje sile, nosili v 
enakem razmerju. 

3. Določila iz prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za 
povrnitev stroškov nastalih pri obratovanju železniške proge v 
zvezi z neustrezno vzpostavitvijo. 

8. člen 

1. Vsa morebitna sporna vprašanja v zvezi s tem sporazumom 
bosta pogodbenici reševali dogovorno v okviru Koordinacijske 
komisije iz 4. člena tega sporazuma, po prenehanju sporazuma 
pa v okviru Mešane komisije za železniški mejni promet iz 
sporazuma o mejnem prometu, ki ga bosta sklenili pogodbenici. 

2. Če v komisijah iz prvega odstavka tega člena ne bo mogoč 
dogovor, bosta pogodbenici razliko v mnenjih urejali po diplomatski 
poti. 

9. člen 

1. Pogodbenici se po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi 
notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti sporazuma. 

2. Sporazum začne veljati z dnem prejema kasnejšega obvestila 
iz prvega odstavka tega člena. 

Sestavljeno v Budimpešti dne 15.10.1996 v dveh izvodih v 
madžarskem in slovenskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE MADŽARSKE 

dr. Janez Drnovšek, I. r. dr. Gyula Horn, I. r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze 
Republike Slovenije. 

4. člen 

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

Sporazum sta podpisala predsednik Vlade R Slovenije dr. Janez 
Drnovšek in predsednik Vlade R Madžarske dr. Gyula Horn dne 
15.10.1996 v Budimpešti. Sporazum je bil podpisan na podlagi 
Izjave o nameri za izgradnjo neposredne železniške povezave, 
ki sta jo decembra 1993 podpisala pristojna ministra obeh vlad. 

Gradnja neposredne železniške povezave med R Slovenijo in R 
Madžarsko pomeni dopolnitev zmogljivosti in višjo stopnjo 
posodobitve obstoječe železniške infrastrukturne mreže in 
ustrezno veljavno povezavo na V. Kretskem koridorju. Ta je 
potrebna zaradi zagotovitve gospodarnejšega in skladnejšega 
razvoja države, izboljšanja povezanosti s svetom, izboljšanja 
življenjskih pogojev, predvidenega povečanja obsega prevoza, 
pritegnitev novih prometnih tokov, povečanja stopnje varnosti in 
uvajanje višjih standardov ob upoštevanju varstva okolja, 
smotrnejše rabe energije in racionalizacije poslovanja in uveljavitve 
pravičnejše porazdelitve stroškov in koristi. 

Proga je namenjena pritegnitvi tranzitnega tovora iz Češke, 
Slovaške, Poljske, Madžarske in Ukrajine v smeri proti pristanišču 
Koper in predstavlja del programa razvoja železniške in luške 
infrastrukture. 

Nova železniška proga bo služila tudi potrebam medregionalnega 
in regionalnega povezovanja med najpomembnejšimi središči 
oskrbovalnih dejavnosti v Sloveniji. Omogočila bo učinkovitejšo 
povezavo Prekmurja in Goričkega s prometnimi vozlišči na 
slovenskem železniškem omrežju Ljubljano, Mariborom in Koprom, 

kot nosilci policentričnega razvoja Slovenije, kar bo omogočilo 
skladnejši razvoj države in regij. Proga pomeni tudi možnost 
pritegnitve tovora s cest na železnico in s tem izvajanje okolju 
prijaznejših prometnih storitev kombiniranega prevoza. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Na podlagi določil 4., 5. in 6. člena Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi 
neposredne železniške povezave, je potrebno izdelati in uskladiti 
izvršilne določbe, ki bodo zagotavljale osebam, ki so zaposlene 
pri projektiranju in gradnji železniške proge, nemoteno prehajanje 
državne meje na območju trase železniške proge in prav tfko 
prenašanje gradbenega materiala, strojev in naprav, ki so potrebni 
za gradnjo železniške proge. 

Ratifikacija Sporazuma ne bo zahtevala spremembe veljavnih 
predpisov v Republiki Sloveniji. 

Uresničevanje Sporazuma t j. gradnja proge za vzpostavitev 
neposredne železniške povezave, gradnja skupne mejne 
železniške postaje in za s temi deli povezana dela in nakupe 
potrebnih zemljišč bo potrebno v proračunu za leto 1997zagotoviti 
3.442.894.000,00 SIT, v proračunu za leto 1998 4.921.545.000,00 
SIT in v proračunu za leto 1999 5.295.902.000,00 SIT. Izgradnja 
nove železniške povezave bo torej skupaj obremenila proračun 
za 13.670.340.000,00 SIT. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

PREPOVEDI RAZVOJA, PROIZVODNJE, 

KOPIČENJA ZALOG IN UPORABE 

KEMIČNEGA OROŽJA TER 0 

NJEGOVEM UNIČENJU (MPKO) 

■ EPA 137-11 ■ 

Vlada Republike Slovenije je na 11. seji dne 8. maja 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
PREPOVEDI RAZVOJA, PROIZVODNJE, KOPIČENJA 
ZALOG IN UPORABE KEMIČNEGA OROŽJA, TER O 
NJEGOVEM UNIČENJU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 

teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- Tit TURNŠEK, minister za obrambo; 
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo; 
- dr. Boris ŠUŠTAR, državni sekretar v Ministrstvu za gos- 
podarske dejavnosti; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Roman KIRN, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Anton LAH, podsekretar v Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, Konvencija se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu 
kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem glasi: 
uničenju, podpisana 13. januarja 1993 v Parizu. 
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KONVENCIJA O PREPOVEDI RAZVOJA, 
PROIZVODNJE, KOPIČENJA ZALOG IN 
UPORABE KEMIČNEGA OROŽJA TER 

O NJEGOVEM UNIČENJU 

PREAMBULA 

Države pogodbenice te konvencije, 

odločene, da si bodo pri delovanju prizadevale za doseganje 
učinkovitega napredka za splošno in popolno razorožitev pod 
strogim in učinkovitim mednarodnim nadzorom, vključno s 
prepovedjo in odstranjevanjem vseh vrst orožja za množično 
uničevanje, 

z željo, da prispevajo k uresničitvi ciljev in načel Ustanovne listine 
Združenih narodov, 

sklicujoč.se na to, da je Generalna skupščina Združenih narodov 
vedno znova obsojala vse dejavnosti v nasprotju z načeli in cilji 
Protokola o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov 
v vojni in bakterioloških metod bojevanja, podpisanega 17. junija 
1925 v Ženevi (Ženevski protokol iz leta 1925), 

ob spoznanju, da ta konvencija ponovno potrjuje načela in cilje 
ter obveznosti, sprejete z Ženevskim protokolom iz leta 1925 in 
Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje in skladiščenja zalog 
bakteriološkega (biološkega) in strupenega orožja ter o njegovem 
uničenju, ki je bila podpisana 10. aprila 1972 v Londonu, Moskvi in 
VVashingtonu, 

zavedajoč se cilja iz 9. člena Konvencije o prepovedi razvoja, 
proizvodnje in skladiščenja bakteriološkega (biološkega) in 
strupenega orožja ter o njegovem uničenju, 

odločene, da se v dobro vsega človeštva povsem izključi 
možnost uporabe kemičnega orožja z izvajanjem določb te 
konvencije, kar dopolnjuje obveznosti, prevzete z Ženevskim 
protokolom iz leta 1925, 

priznavajoč prepovedi uporabe herbicidov kot načina bojevanja, 
ki so vsebovane v ustreznih sporazumih in načelih mednarodnega 
prava, 

glede na to, da bi morali biti dosežki s področja kemije uporabljeni 
izključno v dobro človeštva, 

z željo, da pospešujejo prosto trgovino s kemičnimi izdelki kot 
tudi mednarodno sodelovanje in izmenjavo znanstvenih in tehničnih 
informacij na področju kemijskih dejavnosti za namene, ki jih ta 
konvencija ne prepoveduje, da bi tako spodbudili gospodarski in 
tehnološki razvoj vseh držav pogodbenic, 

prepričane, da popolna in učinkovita prepoved razvoja, 
proizvodnje, pridobivanja, kopičenja zalog, zadrževanja, prenosa 
in uporabe kemičnega orožja ter njegovo uničevanje pomenita 
nujen korak k doseganju teh skupnih ciljev, 

so se dogovorile naslednje: 

1. člen 
Splošne obveznosti 

1. Vsaka država pogodbenica te konvencije se obvezuje, da nikoli 
in v nobenih okoliščinah ne bo: 

(a) razvijala, proizvajala, drugače pridobivala, kopičila zalog ali 
zadrževala kemičnega orožja ali ga neposredno ali posredno, 
komur koli prenašala; 

(b) uporabljala kemičnega orožja; 

(c) se vključevala v kakršne koli vojaške priprave za uporabo 
kemičnega orožja; 

(d) komur koli na kakršen koli način pomagala, ga spodbujala ali 
navajala k temu, da se vključuje v kakršno koli dejavnost, 
prepovedano državi pogodbenici s to konvencijo. 

2. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo uničila kemično 
orožje, ki je v njeni lasti ali posesti oziroma ki je nameščeno na 
katerem koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom v 
skladu z določbami te konvencije. , 

3. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo uničila vse 
kemično orožje, ki ga je zapustila na ozemlju druge države 
pogodbenice, v skladu z določbami te konvencije. 

4. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo uničila vse 
objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega orožja, 
ki jih ima v lasti ali posesti ali ki so nameščeni na katerem koli 
kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom, v skladu z 
določbami te konvencije. 

5. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da ne bo uporabljala 
sredstev za obvladovanje nemirov kot način bojevanja 

2. člen 
Opredelitev pojmov in merila 

Za namene te konvencije: 

1. "Kemično orožje" skupaj ali ločeno pomeni: 

(a) strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, razen za 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, dokler so vrste in 
količine skladne s takimi nameni; 

(b) strelivo in pripomočke posebej zasnovane za povzročanje 
smrti ali drugih poškodb zaradi strupenih lastnosti tistih strupenih 
kemikalij, podrobneje navedenih v pododstavku (a), ki bi se 
sproščale kot posledica uporabe takega streliva in pripomočkov; 

(c) katero koli opremo, posebej zasnovano za uporabo v 
neposredni povezavi z uporabo streliva in pripomočkov, navedenih 
v pododstavku (b). 

2. "Strupena kemikalija" pomeni: 

vsako kemikalijo, ki s svojim kemičnim delovanjem na življenjske 
procese lahko povzroči smrt, začasno nesposobnost ali trajno 
poškodbo ljudi ali živali. Sem sodijo vse take kemikalije ne glede 
na izvor ali način proizvodnje in ne glede na to, ali se proizvajajo 
s tehnološko opremo v objektih, v samem strelivu ali kjer koli 
drugje. 

(Za izvajanje te konvencije so strupene kemikalije, ki so bile 
določene za uporabo pri ukrepih preverjanja, naštete v seznamih 
v Prilogi o kemikalijah.) 

3. "Predhodna sestavina" pomeni: 

vsak kemični reagent, ki je vključen na kateri koli stopnji pri 
proizvodnji strupenih kemikalij po kateri koli metodi. Sem sodi 
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vsaka ključna sestavina dvo- ali večkomponentnega kemičnega 
sistema. 

(Za izvajanje te konvencije so predhodne sestavine, ki so bile 
določene za uporabo pri ukrepih preverjanja, naštete v seznamih 
v Prilogi o kemikalijah.) 

4. "Ključna sestavina dvo- ali večkomponentnih kemičnih sistemov" 
(v nadaljevanju "ključna sestavina") pomeni: 

predhodno sestavino, ki ima najpomembnejšo vlogo pri določanju 
strupenih lastnosti končnega izdelka in ki hitro reagira z drugimi 
kemikalijami v dvo- ali večkomponentnem sistemu. 

5. "Staro kemično orožje" pomeni: 

(a) kemično orožje, proizvedeno pred letom 1925, ali 

(b) kemično orožje, proizvedeno v obdobju med 1925 in 1946, ki 
je propadlo do te mere, da ga ni več mogoče uporabljati kot 
kemično orožje. 

6. "Zapuščeno kemično orožje" pomeni: 

kemično orožje, vključno s starim kemičnim orožjem, ki ga je 
država zapustila po 1. januarju 1925 na ozemlju druge države 
brez soglasja slednje. 

7. "Sredstvo za obvladovanje nemirov" pomeni: 

vsako kemikalijo, ki ni našteta v seznamu in lahko pri ljudeh hitro 
povzroči dražilni učinek ali jih fizično onesposobi, kar pa izgine 
kmalu po tem, ko ji človek ni več izpostavljen. 

8. Izraz "objekt in tehnološka oprema za proizvodnjo kemičnega 
orožja" pomeni: 

(a) vsako opremo kakor tudi vsako zgradbo, v kateri je 
nameščena taka oprema, ki je bila zasnovana, zgrajena ali 
uporabljena kadar koli po 1. januarju 1946: 

(i) kot stopnja v proizvodnji kemikalij ("končna tehnološka 
stopnja"), na kateri bi pretoki materiala, kadar oprema deluje, 
vsebovali: 

(1) katero koli kemikalijo, našteto v Seznamu 1 v Prilogi o 
kemikalijah, ali 

(2) vsako drugo kemikalijo, katere poraba ne presega 1 tone 
letno na ozemlju države pogodbenice ali na katerem koli drugem 
kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom za namene, ki 
niso prepovedani s to konvencijo, vendar pa se lahkou porablja 
za namene kemičnega orožja; 

ali 

(ii) za polnjenje kemičnega orožja, med drugim vključno s 
polnjenjem kemikalij, naštetih v Seznamu 1, v strelivo, pripomočke 
ali posode za skladiščenje materiala; 
polnjenje kemikalij v posode, ki so del sestavljenega dvokom- 
ponentnega streliva in pripomočkov, ali v kemične naboje, ki so 
del sestavljenega enotnega streliva in pripomočkov, ter vlaganje 
posod in kemičnih nabojev v ustrezno strelivo in pripomočke; 

(b) ne pomeni pa: 

(i) nobenega objekta in tehnološke opreme s proizvodno 
zmogljivostjo za sintezo kemikalij, navedenih v točki (i) 
pododstavka (a), ki ne presega 1 tone; 

(ii) nobenega objekta in tehnološke opreme, v katerem ali s katero 
se proizvaja ali se je proizvajala kemikalija, navedena v točki (i) 
pododstavka (a) kot neobhodni stranski produkt dejavnosti za 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, pod pogojem, da 
kemikalija ne presega 3 odstotkov celotne količine proizvoda in 
da se za objekte in tehnološko opremo zahtevata prijavna 
deklaracija in inšpekcija na podlagi Priloge o izvajanju in preverjanju 
(v nadaljevanju "Priloga o preverjanju"); ali 

(iii) posameznih manjših objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemikalij, naštetih v Seznamu 1 za namene, ki niso 
prepovedani s to konvencijo, kot je navedeno v VI. delu Priloge o 
preverjanju. 

9. Izraz "nameni, ki niso prepovedani s to konvecijo" pomeni: 

(a) industrijske, kmetijske, raziskovalne, medicinske, farma- 
cevtske ali druge miroljubne namene; 

(b) zaščitne namene, torej tiste namene, ki so neposredno 
povezani z zaščito pred strupenimi kemikalijami ter z zaščito 
pred kemičnim orožjem; 

(c) vojaške namene, ki niso povezani z uporabo kemičnega 
orožja in ki niso odvisni od uporabe strupenih lastnosti kemikalij 
kot načina bojevanja; 

(d) izvajanje zakona, vključno z nameni obvladovanja notranjih 
nemirov. 

10. "Proizvodna zmogljivost" pomeni: 

letni količinski potencial za proizvodnjo določene kemikalije na 
podlagi tehnološkega postopka, ki se dejansko uporablja ali je 
načrtovan za uporabo v ustreznem objektu in z ustrezno 
tehnološko opremo, če tak postopek še ne poteka. Šteje se, da je 
enaka deklarirani zmogljivosti, navedeni na ustreznem objektu ali 
tehnološki opremi, če pa ta ni navedena, je enaka načrtovani 
zmogljivosti. Deklarirana zmogljivost je obseg proizvodnje v 
optimalnih okoliščinah za največjo možno količino proizvodnje v 
objektu in s tehnološko opremo, kot je bila vzorčno dosežena v 
enem ali več poizkusnih obratovanjih. Načrtovana zmogljivost je 
ustrezno teoretično izračunan obseg proizvodnje. 

11. "Organizacija" pomeni Organizacijo za prepoved kemičnega 
orožja, ustanovljeno v skladu z 8. členom te konvencije. 

12. Za namene 6. člena: 

(a) "proizvodnja" kemikalije pomeni njeno pridobivanje s kemijsko 
reakcijo; 

(b) "predelovanje" kemikalije pomeni fizikalni postopek, kot je 
oblikovanje, ekstrakcija ali prečiščevanje, pri čemer se ena 
kemikalija ne spremeni v drugo kemikalijo; 

(c) "poraba" kemikalije pomeni njeno pretvorbo v drugo kemikalijo 
s kemijsko reakcijo. 

3. člen 
Prijavne deklaracije 

1. Vsaka država pogodbenica predloži Organizaciji najkasneje v 
30 dneh, potem ko začne konvencija zanjo veljati, prijavne 
deklaracije, v katerih: 

(a) za kemično orožje: 

(i) izjavi, ali ima v lasti ali posesti kakršno koli kemično orožje 
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oziroma ali je kakršno koli kemično orožje nameščeno na katerem 
koli kraju vnjeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom; 

(ii) navede točno lokacijo, skupno količino in natančen popis 
kemičnega orožja, ki ga ima v lasti ali posesti ali ki je na katerem 
koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom, in sicer v 
skladu z odstavki 1 do 3 IV. (A) dela Priloge o preverjanju, razen 
za kemično orožje, navedeno v točki (iii); 

(iii) prijavi kakršno koli kemično orožje na svojem ozemlju, ki ga 
ima v lasti ali posesti druga država in ki je na katerem koli kraju v 
pristojnosti ali pod nadzorom druge države, in sicer v skladu s 4. 
odstavkom IV. (A) dela Priloge o preverjanju; 

(iv) izjavi, ali je neposredno ali posredno prenesla ali prejela 
kakršno koli kemično orožje po 1. januarju 1946, ter podrobno 
opiše prenos ali prejem takega orožja, in sicer v skladu s 
5. odstavkom IV. (A) dela Priloge o preverjanju; 

(v) pripravi svoj splošni načrt za uničenje kemičnega orožja, ki 
ga ima v lasti ali v posesti ali ki je na katerem koli kraju v njeni 
pristojnosti ali pod njenim nadzorom, in sicer vskladu s 6. 
odstavkom IV. (A) dela Priloge o preverjanju; 

(b) za staro kemično orožje in zapuščeno kemično orožje: 

(i) izjavi, ali ima na svojem ozemlju staro kemično orožje, in pripravi 
vse razpoložljive informacije, in sicer v skladu s 3. odstavkom 
IV. (B) dela Priloge o preverjanju; 

(ii) izjavi, ali obstaja na njenem ozemlju zapuščeno kemično orožje, 
in pripravi vse razpoložljiveinformacije, in sicer v skladu z 8. 
odstavkom IV. (B) dela Priloge o preverjanju; 

(iii) izjavi, ali je zapustila kemično orožje na ozemlju drugih držav, 
in pripravi razpoložljive informacije, in sicer v skladu z 10. 
odstavkom IV. (B) dela Priloge o preverjanju; 

(c) za objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja: 

(i) izjavi, ali ima oziroma je imela v lasti ali posesti kakršne koli 
objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega orožja 
oziroma če so ali so bili ti nameščeni na katerem koli kraju v njeni 
pristojnosti ali pod nadzorom kadar koli po 1. januarju 1946; 

(ii) podrobno navede kakršne koli objekte in tehnološko opremo 
za proizvodnjo kemičnega orožja, ki jih ima oziroma jih je imela v 
lasti ali posesti oziroma če so ali so bili ti nameščeni na katerem 
koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom kadar koli po 
1. januarju 1946, in sicer v skladu s 1 .odstavkom V. dela Priloge o 
preverjanju, razen za objekte, navedene v točki (iii); 

(iii) prijavi kakršne koli objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo 
kemičnega orožja na svojem ozemlju, ki jih druga država ima ali 
jih je imela v lasti ali posesti in ki so oziroma so bili nameščeni na 
katerem koli kraju v pristojnosti ali pod nadzorom druge države 
kadar koli po 1. januarju 1946, in sicer v skladu z 2. odstavkom V. 
dela Priloge o preverjanju; 

(iv) izjavi, ali je neposredno ali posredno prenesla kakršno koli 
opremo za proizvodnjo kemičnega orožja po 1. januarju 1946, ter 
podrobno opiše prenos ali prejem take opreme, in sicer v skladu 
z odstavki 3 do 5 V. dela Priloge o preverjanju; 

(v) pripravi svoj splošni načrt za uničenje kakršnih koli objektov 
za proizvodnjo kemičnega orožja, ki jih ima v lasti ali posesti ali ki 
sonameščeni na katerem koli kraju v njeni pristojnosti ali pod 

njenim nadzorom, in sicer vskladu s 6. odstavkom V. dela Priloge 
o preverjanju; 

(vi) podrobno navede ukrepe, ki jih je treba izvesti za zaprtje 
katerega koli objekta in tehnološke opreme za proizvodnjo 
kemičnega orožja, ki ju ima v lasti ali posesti oziroma ki sta 
nameščena na katerem koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim 
nadzorom, in sicer v skladu s točko (i) 1. odstavka Priloge o 
preverjanju; 

(vii) pripravi svoj splošni načrt za kakršno koli začasno preureditev 
katerega koli objekta in tehnološke opreme za proizvodnjo 
kemičnega orožja, ki ju ima v lasti ali posesti ali ki sta nameščena 
na katerem koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom, 
v objekt in tehnološko opremo za uničevanje kemičnega orožja, 
in sicer v skladu s 7. odstavkom V. dela Priloge o preverjanju; 

(d) za druge objekte: 

podrobno opiše točno lokacijo, naravo in splošno področje 
dejavnosti katerega koli objekta in tehnološke opreme ali podjetja, 
ki ju ima v lasti ali posesti, oziroma sta nameščena na katerem 
koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom, in ki so bili 
prvenstveno načrtovani, zgrajeni ali uporabljeni po 1. januarju 
1946 predvsem za razvoj kemičnega orožja. V take prijavne 
deklaracije naj bodo med drugim vključeni tudi laboratoriji in mesta 
za preizkušanje in ovrednotenje; 

(e) za sredstva za obvladovanje nemirov podrobno navede 
kemijsko ime, strukturno formulo ter registrsko številko CAS 
(Chemical Abstracts Service), če je dodeljena, za vsako 
kemikalijo, ki jo ima za obvladovanje nemirov. Ta deklaracija mora 
biti dopolnjena najkasneje 30 dni po začetku veljavnosti vsake 
spremembe. 

2. Določbe tega člena in ustrezne določbe IV. dela Priloge o 
preverjanju se po presoji države pogodbenice ne uporabljajo za 
kemično orožje, zakopano na njenem ozemlju pred 1. januarjem 
1977, ki ostaja zakopano, ali za tisto, ki je bilo odvrženo v morje 
pred 1. januarjem 1985. 

4. člen 
Kemično orožje 

1. Določbe tega člena in podrobni postopki za njegovo izvajanje 
veljajo za vse kemično orožje, ki ga ima v lasti ali posesti država 
pogodbenica oziroma ki je na katerem koli kraju v njeni pristojnosti 
ali pod njenim nadzorom, razen starega kemičnega orožja in 
zapuščenega kemičnega orožja, za katero velja IV. (B) del Priloge 
o preverjanju. 

2. Podrobni postopki za izvajanje tega člena so določeni v Prilogi 
o preverjanju. 

3. Vse lokacije, na katerih je skladiščeno ali se uničuje kemično 
orožje, navedeno v 1. odstavku, je treba sistematično preverjati z 
inšpekcijo na kraju samem in s spremljanjem stanja z inštrumenti 
na kraju samem, in sicer v skladu s IV. (A) delom Priloge o 
preverjanju. 

4. Vsaka država pogodbenica takoj po predložitvi prijavne 
deklaracije na podlagi pododstavka (a) 1. odstavka 3. člena 
zagotovi dostop do kemičnega orožja, navedenega v 1. odstavku, 
zaradi sistematičnega preverjanja prijavne deklaracije z inšpekcijo 
na kraju samem. Nato nobena država pogodbenica ne sme 
odstraniti nobenega kemičnega orožja, razen v objekte za 
uničevanje kemičnega orožja. 
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Zaradi sistematičnega preverjanja na kraju samem pa zagotovi 
dostop do takega kemičnega orožja. 

5. Vsaka država pogodbenica zagotovi dostop do vsakega objekta 
za uničevanje kemičnega orožja in do območij za skladiščenje, ki 
jih ima v lasti ali posesti oziroma ki so na katerem koli kraju v njeni 
pristojnosti ali pod njenim nadzorom, zaradi sistematičnega 
preverjanja z inšpekcijo na kraju samem in s spremljanjem stanja 
z inštrumenti na kraju samem. 

6. Vsaka država pogodbenica uniči vse kemično orožje, navedeno 
v 1. odstavku na podlagi Priloge o preverjanju in v skladu z 
dogovorjeno stopnjo in zaporedjem uničevanja (v nadaljevanju 
"vrstni red uničevanja"). S takim uničevanjem začne najkasneje 
2 leti, potem ko začne ta konvencija zanjo veljati, in ga konča 
najkasneje 10 let po začetku veljavnosti te konvencije. Nič pa 
državi pogodbenici ne preprečuje, da ne bi hitreje uničila takega 
kemičnega orožja. 

7. Vsaka država pogodbenica: 

(a) predloži podrobne načrte za uničenje kemičnega orožja, 
navedenega v 1. odstavku, najkasneje 60 dni pred začetkom 
vsakega letnega obdobja uničevanja, in sicer v skladu z 29. 
odstavkom IV. (A) dela Priloge o preverjanju; podrobni načrti 
zajemajo vse zaloge, ki jih je treba uničiti v naslednjem letnem 
obdobju uničevanja; 

(b) predloži vsako leto izjavo o izvajanju svojih načrtov za uničenje 
kemičnega orožja, navedenega v 1. odstavku, najkasneje 60 dni 
po koncu vsakega letnega obdobja uničevanja in 

(c) potrdi najkasneje 30 dni po končanem postopku uničevanja, 
da je bilo vse kemično orožje, navedeno v 1. odstavku, uničeno. 

8. Če država ratificira to konvencijo ali k njej pristopi po preteku 
10-letnega obdobja za uničenje, določenega v 6. odstavku, uniči 
kemično orožje, navedeno v 1. odstavku, v najkrajšem možnem 
času. Vrstni red uničevanja in postopke za najstrožje preverjanje 
za tako državo pogodbenico določi Izvršni svet. 

9. Vsako kemično orožje, ki ga država pogodbenica odkrije po 
začetni prijavni deklaraciji kemičnega orožja, je treba prijaviti, 
zavarovati in uničiti v skladu s IV. (A) delom Priloge o preverjanju. 

10. Vsaka država pogodbenica med prevozom, vzorčenjem, 
skladiščenjem in uničevanjem kemičnega orožja namenja največjo 
pozornost zagotavljanju varnosti ljudi in varstvu okolja. Vsaka 
država pogodbenica prevaža, vzorči, skladišči in uničuje kemično 
orožje v skladu s svojimi notranjimi standardi za varnost in emisije. 

11. Vsaka država pogodbenica, ki ima na svojem ozemlju 
kemično orožje, ki ga ima v lasti ali posesti druga država ali ki je 
nameščeno na katerem koli kraju v pristojnosti ali pod nadzorom 
druge države, si kar najbolj prizadeva zagotoviti, da je to kemično 
orožje odstranjeno z njenega ozemlja najkasneje v enem letu, 
potem ko začne ta konvencija zanjo veljati. Če v enem letu ni 
odstranjeno, lahko država pogodbenica zahteva od Organizacije 
in drugih držav pogodbenic, da pomagajo pri uničenju tega 
kemičnega orožja. 

12. Vsaka država pogodbenica se obvezuje sodelovati z drugimi 
državami pogodbenicami, ki zahtevajo informacije ali pomoč na 
dvostranski podlagi ali prek Tehničnega sekretariata v zvezi z 
načini in tehnologijami za varno in učinkovito uničevanje 
kemičnega orožja. 

13. Pri izvajanju dejavnosti preverjanja v skladu s tem členom in 
IV. (A) delom Priloge o preverjanju Organizacija pretehta ukrepe 

za preprečevanje nepotrebnega podvajanja dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov med državami pogodbenicami o 
preverjanju skladiščenja kemičnega orožja in njegovem uničevanju. 

V ta namen se Izvršni svet odloči, da omeji preverjanje na ukrepe, 
ki dopolnjujejo tiste, ki se izvajajo na podlagi takih dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov, če sodi, da; 

(a) so določbe o preverjanju v takem sporazumu skladne z 
določbami o preverjanju v tem členu in v IV. (A) delu Priloge o 
preverjanju; 

(b) izvajanje takega sporazuma daje zadostna zagotovila o 
skladnosti z ustreznimi določbami te konvencije in 

(c) pogodbenice dvostranskega in večstranskega sporazuma 
Organizacijo v celoti sproti obveščajo o svojih dejavnostih 
preverjanja. 

14. Če Izvršni svet sprejme odločitev iz 13. odstavka, ima 
Organizacija pravico spremljati izvajanje dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma. 

15. Nič v 13. in 14. odstavku ne vpliva na obveznost države 
pogodbenice, da predloži prijavne deklaracije in izjave v skladu s 
3. členom, tem členom in IV. (A) delom Priloge o preverjanju. 

16. Vsaka država pogodbenica krije stroške uničevanja 
kemičnega orožja, ki ga mora uničiti. Krije tudi stroške preverjanja 
skladiščenja in uničevanja tega kemičnega orožja, razen če 
Izvršni svet ne odloči drugače. Če se Izvršni svet odloči, da omeji 
ukrepe preverjanja v skladu s 13. točko, se stroški dopolnilnega 
preverjanja in spremljanje stanja s strani Organizacije plačajo v 
skladu z razdelilnikom prispevkov za Združene narode, kot določa 
7. odstavek 8. člena. 

17. Določbe tega člena in ustrezne določbe IV. dela Priloge o 
preverjanju se po presoji države pogodbenice ne uporabljajo za 
kemično orožje, zakopano na njenem ozemlju pred 1. januarjem 
1977, ki je ostalo zakopano, ali za tisto, ki je bilo odvrženo v morje 
pred 1. januarjem 1985. 

5. člen 
Objekti in tehnološka oprema za proizvodnjo 

kemičnega orožja 

1. Določbe tega člena in podrobni postopki za njegovo izvajanje 
se uporabljajo za čisto vse objekte in tehnološko opremo za 
proizvodnjo kemičnega orožja, ki jih ima v lasti ali posesti država 
pogodbenica ali ki so na katerem koli kraju v njeni pristojnosti ali 
pod njenim nadzorom. 

2. Podrobni postopki za izvajanje tega člena so določeni v Prilogi 
o preverjanju. 

3. Vse objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja, navedene v 1. odstavku, je treba sistematično preverjati z 
inšpekcijo na kraju samem in spremljanjem stanja z inštrumenti 
na kraju samem, in sicer v skladu s V. delom Priloge o preverjanju. 

4. Vsaka država pogodbenica takoj preneha z vsemi dejavnostmi 
v objektih in na tehnološki opremi za proizvodnjo kemičnega 
orožja, navedenimi v 1. odstavku, razen z dejavnostmi, potrebnimi 
za zaprtje. 

5. Nobena država pogodbenica ne sme postavljati nobenih novih 
objektov in tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja 
ali spreminjati že obstoječih objektov za namene proizvodnje 
kemičnega orožja ali katero koli dejavnost, prepovedano s to 
konvencijo. 
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6. Vsaka država pogodbenica takoj po predložitvi prijavne 
deklaracije na podlagi pododstavka (c) 1. odstavka 3. člena 
zagotovi dostop do objektov in tehnološke opreme za proizvodnjo 
kemičnega orožja, navedenih v 1. odstavku, zaradi sistematič- 
nega preverjanja prijavne deklaracije z inšpekcijo na kraju samem. 

7. Vsaka država pogodbenica: 

(a) zapre najkasneje v 90 dneh, potem ko začne ta konvencija 
zanjo veljati, vse objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo 
kemičnega orožja, navedene v 1. odstavku, in sicer skladno s V. 
delom Priloge o preverjanju, in to sporoči ter 

(b) zagotovi po zaprtju dostop do objektov in tehnološke opreme 
za proizvodnjo kemičnega orožja, navedenih v 1. odstavku, zaradi 
sistematičnega preverjanja z inšpekcijo na kraju samem in 
spremljanja stanja z inštrumenti na kraju samem z namenom, da 
se zagotovi, da objekt ostane zaprt in je kasneje uničen. 

8. Vsaka država pogodbenica uniči vse objekte in tehnološko 
opremo za proizvodnjo kemičnega orožja, navedene v 1. 
odstavku, in z njimi povezane objekte in opremo na podlagi Priloge 
o preverjanju in v skladu z dogovorjeno stopnjo in zaporedjem 
uničevanja (v nadaljevanju "vrstni red uničevanja"). S takim 
uničevanjem začne najkasneje eno leto, potem ko začne ta 
konvencija zanjo veljati, in ga konča najkasneje 10 let po začetku 
veljavnosti te konvencije. Nič pa državi pogodbenici ne preprečuje, 
da ne bi hitreje uničevala kemičnega orožja. 

9. Vsaka država pogodbenica: 

(a) predloži podrobne načrte za uničenje objektov in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja, navedenega v 1. 
odstavku, najkasneje 180 dni pred začetkom uničevanja vsakega 
objekta; 

(b) predloži vsako leto izjave o izvajanju svojih načrtov za uničenje 
vseh objektov in tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja, navedenih v 1. odstavku, najkasneje 90 dni po koncu 
vsakega letnega obdobja uničevanja in 

(c) potrdi najkasneje 30 dni po končanem postopku uničevanja, 
da so bili vsi objekti in tehnološka oprema za proizvodnjo 
kemičnega orožja, navedeni v 1. odstavku, uničeni. 

10. Če država ratificira to konvencijo ali k njej pristopi po preteku 
10-letnega obdobja za uničenje, določenega v 8. odstavku, v 
najkrajšem možnem času uniči objekte in tehnološko opremo za 
proizvodnjo kemičnega orožja, navedene v 1. odstavku. Vrstni 
red uničevanja in postopke za strogo preverjanje za tako državo 
pogodbenico določi Izvršni svet. 

11. Vsaka država pogodbenica med uničevanjem objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja namenja 
največjo pozornost zagotavljanju varnosti ljudi in varstvu okolja. 
Vsaka država pogodbenica uniči objekte in tehnološko opremo 
za proizvodnjo kemičnega orožja v skladu z notranjimi standardi 
in predpisi za varnost in emisije. 

12. Objekti in tehnološka oprema za proizvodnjo kemičnega orožja, 
navedeni v 1. odstavku, se lahko začasno preuredijo za uničevanje 
kemičnega orožja v skladu z odstavki 18. do 25. V. dela Priloge o 
preverjanju. Tako preurejeni objekt in tehnološka oprema morata 
biti uničena, takoj ko se ne uporabljata več za uničevanje 
kemičnega orožja, v vsakem primeru pa najkasneje 10 let po 
začetku veljavnosti te konvencije. 

13. Država pogodbenica lahko v izjemnih primerih, ko je to nujno 
potrebno, prosi za dovoljenje za uporabo objekta in tehnološke 

opreme za proizvodnjo kemičnega orožja, navedenih v 1. 
odstavku, za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. Po 
priporočilu Izvršnega sveta Konferenca držav pogodbenic odloči, 
ali naj ugodi zahtevi ali ne, in določi pogoje, od katerih je odobritev 
odvisna, in sicer v skladu s poglavjem D V. dela Priloge o 
preverjanju. 

14. Objekti in tehnološka oprema za proizvodnjo kemičnega orožja 
se preuredijo na tak način, da preurejeni objekti in tehnološka 
oprema ne morejo biti nič lažje ponovno preurejeni v objekt in 
tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega orožja kot kateri 
koli objekt in tehnološka oprema, ki se uporabljata za industrijske, 
kmetijske, raziskovalne, medicinske, farmacevtske ali druge 
miroljubne namene, ki ne vključujejo kemikalij, naštetih v 
Seznamu 1. 

15. Vse preurejene objekte in tehnološko opremo je treba 
sistematično preverjati z inšpekcijo na kraju samem in 
spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem v skladu s 
poglavjem D V dela Priloge o preverjanju. 

16. Pri izvajanju preverjanja v skladu s tem členom in V. delom 
Priloge o preverjanju Organizacija pretehta ukrepe za 
preprečevanje nepotrebnega podvajanja dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov med državami pogodbenicami o 
preverjanju objektov in tehnološke opreme za proizvodnjo 
kemičnega orožja in njihovem uničevanju. 

V ta namen se Izvršni svet odloči, da omeji preverjanje na ukrepe, 
ki dopolnjujejo tiste, ki se izvajajo na podlagi takih dvostranskih ali 
večstranskih sporazumov, če meni, da: 

(a) so določbe o preverjanju v takem sporazumu v skladu z 
določbami o preverjanju v tem členu in V. delu Priloge o preverjanju; 

(b) izvajanje takega sporazuma daje zadostna zagotovila o 
skladnosti z ustreznimi določbami te konvencije; in 

(c) pogodbenice dvostranskega ali večstranskega sporazuma 
Organizacijo v celoti in sproti obveščajo o svojih dejavnostih 
preverjanja. 

17. Če Izvršni svet sprejme odločitev iz 16. odstavka, ima 
Organizacija pravico spremljati izvajanje dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma. 

18. Nič v 16. in 17. odstavku ne sme vplivati na obveznost države 
pogodbenice, da predloži prijavne deklaracije in izjave na podlagi 
3. člena, tega člena in V. dela Priloge o preverjanju. 

19. Vsaka država pogodbenica krije stroške uničevanja objektov 
in tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja, ki jih 
mora uničiti. Krije tudi stroške preverjanja iz tega člena, razen če 
Izvršni svet ne odloči drugače. Če se Izvršni svet odloči, da omeji 
ukrepe preverjanja Organizacije v skladu s 16. odstavkom, se 
stroški dopolnilnega preverjanja in spremljanja stanja s strani 
Organizacije plačajo v skladu z razdelilnikom prispevkov za 
Združene narode, kot to določa 7. odstavek, 8. člena. 

6. člen 
Dejavnosti, ki niso prepovedane s to konvencijo 

1. Vsaka država pogodbenica ima ob upoštevanju določb te 
konvencije pravico, da razvija, proizvaja, drugače pridobiva, 
zadržuje, prenaša in uporablja strupene kemikalije in njihove 
predhodne sestavine za namene, ki niso prepovedani s to 
konvencijo. 

2. Vsaka država pogodbenica sprejme potrebne ukrepe, da 
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zagotovi, da so strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine 
razvite, proizvedene, drugače pridobljene, zadrževane, 
prenesene ali uporabljene na njenem ozemlju ali na katerem koli 
drugem mestu v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom le za 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. V ta namen in zato 
da se preveri, da so dejavnosti v skladu z obveznostmi po tej 
konvenciji, mora vsaka država pogodbenica, kot predvideva 
Priloga o preverjanju, dovoliti ukrepe preverjanja za kemikalije in 
njihove predhodne sestavine, navedene v Seznamih 1, 2 in 3 
Priloge o kemikalijah, za objekte in tehnološko opremo v zvezi s 
takimi kemikalijami in druge objekte in tehnološko opremo, kot so 
navedeni v Prilogi o preverjanju, ki so na njenem ozemlju ali na 
katerem koli kraju v njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom. 

3. Vsaka država pogodbenica za kemikalije, naštete v Seznamu 
1 (v nadaljevanju "kemikalije iz Seznama 1"), sprejme prepoved 
proizvodnje, pridobivanja, zadrževanja, prenosa in uporabe, kot 
je navedeno v VI. delu Priloge o preverjanju. Za kemikalije iz 
Seznama 1 in objekte in tehnološko opremo, navedene v VI. delu 
Priloge o preverjanju, mora dovoliti sistematično preverjanje z 
inšpekcijo na kraju samem in spremljanje stanja z inštrumenti na 
kraju samem, in sicer v skladu s tem delom Priloge o preverjanju. 

4. Vsaka država pogodbenica mora za kemikalije, navedene v 
Seznamu 2 (v nadaljevanju "kemikalije iz Seznama 2"), ter objekte 
in tehnološko opremo, navedene v VII. delu Priloge o preverjanju, 
dovoliti spremljanje podatkov in preverjanje na kraju samem, in 
sicer v skladu s tem delom Priloge o preverjanju. 

5. Vsaka država pogodbenica mora za kemikalije, navedene v 
Seznamu 3 (v nadaljevanju "kemikalije iz Seznama 3"), in objekte 
in tehnološko opremo iz VIII. dela Priloge o preverjanju, dovoliti 
spremljanje podatkov in preverjanje na kraju samem, in sicer v 
skladu s tem delom Priloge o preverjanju. 

6. Vsaka država pogodbenica mora za objekte in tehnološko 
opremo navedene v IX. delu Priloge o preverjanju dovoliti 
spremljanje podatkov in morebitno preverjanje na kraju samem v 
skladu s tem delom Priloge o preverjanju, razen če Konferenca 
držav pogodbenic ne odloči drugače na podlagi 22. odstavka IX. 
dela Priloge o preverjanju. 

7. Najkasneje 30 dni po začetku veljavnosti te konvencije za 
državo pogodbenico le-ta izdela začetno prijavno deklaracijo o 
zadevnih kemikalijah ter objektih in tehnološki opremi skladno s 
Prilogo o preverjanju. 

8. Vsaka država pogodbenica izdela letne prijavne deklaracije za 
zadevne kemikalije ter objekte in tehnološko opremo v skladu s 
Prilogo o preverjanju. 

9. Za namen preverjanja na kraju samem vsaka država 
pogodbenica inšpektorjem dovoli dostop do objektov, kot to 
zahteva Priloga o preverjanju. 

10. Pri izvajanju preverjanja se Tehnični sekretariat izogiba 
nepotrebnemu poseganju v kemijske dejavnosti države 
pogodbenice za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, in 
se zlasti drži določb, navedenih v Prilogi o varstvu zaupnih 
podatkov (v nadaljevanju "Priloga o zaupnosti"). 

11. Določbe tega člena je treba izvajati tako, da to ne ovira 
gospodarskega in tehnološkega razvoja držav pogodbenic in 
mednarodnega sodelovanja na področju kemijskih dejavnosti za 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, vključno z 
mednarodno izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter 
kemikalij in opreme za proizvodnjo, predelavo ali uporabo kemikalij 
za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. 

7. člen 
Ukrepi izvajanja na državni ravni 

Splošne obveznosti 

1. Vsaka država pogodbenica sprejme skladno s svojimi ustav- 
nimi postopki potrebne ukrepe za izvajanje svojih obveznosti iz 
te konvencije. Država pogodbenica predvsem: 

(a) prepove fizičnim in pravnim osebam kjer koli na svojem 
ozemlju oziroma na katerem koli drugem kraju v njeni pristojnosti, 
kot jo priznava mednarodno pravo, izvajati katero koli dejavnost, 
ki je prepovedana državi pogodbenici s to konvencijo in v ta 
namen sprejme kazensko zakonodajo za tako dejavnost; 

(b) ne dovoli na nobenem kraju pod njenim nadzorom nobene 
dejavnosti, prepovedane državi pogodbenici s to konvencijo in 

(c) razširi v skladu z mednarodnim pravom svojo kazensko 
zakonodajo, predpisano v pododstavku (a), na vsako državi 
pogodbenici s to konvencijo prepovedano dejavnost, ki bi jo kjer 
koli izvajale fizične osebe z njenim državljanstvom. 

2. Vsaka država pogodbenica sodeluje z drugimi državami 
pogodbenicami in daje ustrezno obliko pravne pomoči za lažje 
izvajanje obveznosti iz 1. odstavka. 

3. Vsaka država pogodbenica namenja med izvajanjem svojih 
obveznosti po tej konvenciji največjo pozornost zagotavljanju 
varnosti ljudi in varstvu okolja in v zvezi s tem ustrezno sodeluje 
z drugimi državami pogodbenicami. 

Odnosi med državo pogodbenico in Organizacijo 

4. Za izpolnjevanje obveznosti po tej konvenciji vsaka država 
pogodbenica določi ali ustanovi ustrezen državni organ kot 
osrednje mesto v državi za učinkovito povezavo z Organizacijo 
in drugimi državami pogodbenicami. Vsaka država pogodbenica 
obvesti Organizacijo o svojem državnem organu takrat, ko ta 
konvencija zanjo začne veljati. 

5. Vsaka država pogodbenica obvesti Organizacijo o zakonodajnih 
in upravnih ukrepih, ki jih je sprejela za izvajanje te konvencije. 

6. Vsaka država pogodbenica obravnava kot zaupne vse 
informacije in podatke, ki jih prejme od Organizacije v zvezi z 
izvajanjem te konvencije, in zagotavlja posebno ravnanje z njimi. 
Take informacije in podatke obravnava izključno v zvezi s svojimi 
pravicami in obveznostmi po tej konvenciji in v skladu z določbami, 
navedenimi v Prilogi o zaupnosti. 

7. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo sodelovala z 
Organizacijo pri opravljanju vseh svojih nalog in da bo predvsem 
zagotavljala pomoč Tehničnemu sekretariatu. 

8. člen 
Organizacija 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Države pogodbenice te konvencije s tem ustanavljajo 
Organizacijo za prepoved kemičnega orožja, da bi dosegle cilje 
in namen te konvencije, zagotovile izvajanje njenih določb, vključno 
s tistimi za mednarodno preverjanje skladnosti z njo, ter da bodo 
pripravile forum za posvetovanje in sodelovanje med državami 
pogodbenicami. 

2. Vse države pogodbenice te konvencije so članice Organizacije. 
Država pogodbenica ne sme biti prikrajšana za članstvo v 
Organizaciji. 
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3. Glavni sedež Organizacije je v Haagu v Kraljevini Nizozemski. 

4. S tem se kot organi Organizacije ustanovijo: Konferenca držav 
pogodbenic, Izvršni svet in Tehnični sekretariat. 

5. Organizacija izvaja dejavnosti preverjanja, ki so predvidene s 
to konvencijo, na čim manj moteč način, s pravočasnim in 
učinkovitim doseganjem svojih ciljev. Zahteva samo informacije 
in podatke, potrebne za izpolnjevanje svojih nalog po tej konvenciji. 
Sprejme vse preventivne ukrepe za zaščito zaupnosti informacij 
o civilnih in vojaških dejavnostih ter objektih in tehnološki opremi, 
s katerimi se seznani pri izvajanju te konvencije, in se predvsem 
ravna po določbah, navedenih v Prilogi o zaupnosti. 

6. Pri opravljanju dejavnosti preverjanja Organizacija prouči ukrepe 
za uporabo najnovejših dosežkov v znanosti in tehnologiji. 

7. Stroške delovanja Organizacije plačujejo države pogodbenice 
v skladu z razdelilnikom prispevkov za Združene narode, ki se 
uskladi tako, da so upoštevane razlike v članstvu med Združenimi 
narodi in to Organizacijo, zanjo pa veljajo določbe 4. in 5. člena. 
Finančni prispevki držav pogodbenic Pripravljalni komisiji se na 
ustrezen način odtegnejo od njihovih prispevkov v redni proračun. 
Proračun Organizacije obsega dva ločena dela, eden se nanaša 
na stroške uprave in druge stroške, drugi pa na stroške 
preverjanja. 

8. Članica Organizacije, ki zamuja s plačilom svojega finančnega 
prispevka Organizaciji, nima pravice glasovati v Organizaciji, če 
je znesek njenega zaostalega plačila enak ali večji od zneska 
prispevka, ki ga dolguje za celi predhodni dve leti. Konferenca 
držav pogodbenic pa kljub temu lahko dovoli taki članici, da glasuje, 
če so predloženi zadostni dokazi, da je do neplačila prišlo zaradi 
okoliščin, na katere članica ni mogla vplivati. 

B. KONFERENCA DRŽAV POGODBENIC 

Sestava, postopki in odločanje 

9. Konferenca držav pogodbenic (v nadaljevanju "Konferenca") 
je sestavljena iz vseh članic te Organizacije. Vsaka članica ima v 
Konferenci enega predstavnika, ki ga lahko spremljajo namestniki 
in svetovalci. 

10. Prvo zasedanje Konference depozitar skliče 30 dni po začetku 
veljavnosti te konvencije. 

11. Konferenca se sestaja na rednih letnih zasedanjih, razen če 
Konferenca ne odloči drugače. 

12. Izredna zasedanja Konference se skličejo: 

(a) kadar tako odloči Konferenca; 

(b) kadar to zahteva Izvršni svet; 

(c) kadar to zahteva katera koli članica in jo podpira tretjina članic, 

ali 

(d) v skladu z 22. odstavkom za izvajanje pregledov delovanja te 
konvencije. 

Razen v primeru pododstavka (d) se izredno zasedanje skliče 
najkasneje 30 dni po prejemu zahteve generalnega direktorja 
Tehničnega sekretariata, razen če ni v zahtevi drugače 
opredeljeno. 

13. Konferenca se skliče tudi v obliki amandmajske konference v 
skladu z 2. odstavkom 15. člena. 

14. Zasedanja Konference so na sedežu Organizacije, razen če 
Konferenca ne odloči drugače. 

15. Konferenca sprejme svoj poslovnik. Na začetku vsakega 
rednega zasedanja Konferenca izvoli predsednika in druge 
funkcionarje po potrebi. Ti obdržijo svojo funkcijo, dokler na 
naslednjem rednem zasedanju niso izvoljeni nov predsednik in 
drugi funkcionar. 

16. Kvorum za konference je večina članic Organizacije. 

17. Vsaka članica Organizacije ima en glas na Konferenci. 

18. Konferenca odloča o vprašanjih poslovnika z navadno večino 
prisotnih članic, ki glasujejo. Odločitve o bistvenih vprašanjih naj 
bi bile, če je le mogoče, sprejete s konsenzom. Če konsenza ni 
mogoče doseči, ko je o zadevi treba odločiti, predsednik odloži 
glasovanje za 24 ur in si v tem času na vse možne načine 
prizadeva olajšati doseganje konsenza ter poroča Konferenci 
pred iztekom tega časa. Če ob izteku 24 ur konsenz ni možen, 
Konferenca sprejme odločitev z dvotretjinsko večino prisotnih 
članic, ki glasujejo, razen če v konvenciji ni določeno drugače. 
Kadar se pojavi vprašanje, ali je določena zadeva bistvena ali ne, 
jo je treba obravnavati kot bistveno, razen če Konferenca ne 
odloči drugače z večino, ki je potrebna za odločanje o bistvenih 
zadevah. 

Pooblastila in naloge 

19. Konferenca je glavni organ Organizacije. Obravnava vsa 
vprašanja, zadeve ali probleme s področja te konvencije vključno 
s tistimi, ki se nanašajo na pooblastila in naloge Izvršnega sveta 
in Tehničnega sekretariata. Konferenca lahko daje priporočila in 
odloča o vseh vprašanjih, zadevah ali problemih, povezanih s to 
konvencijo, ki jih sproži država pogodbenica ali nanje opozori 
Izvršni svet. 

20. Konferenca nadzira izvajanje konvencije in deluje, tako da 
spodbuja njen cilj in namen. Konferenca pregleda skladnost s to 
konvencijo. Poleg tega nadzira dejavnosti Izvršnega sveta in 
Tehničnega sekretariata ter jima v skladu s to konvencijo lahko 
daje smernice za izvajanje njunih dejavnosti. 

21. Konferenca: 

(a) obravnava in sprejme na rednih zasedanjih poročilo, program 
in proračun Organizacije, ki jih predloži Izvršni svet, ter obravnava" 
druga poročila; 

(b) odloča o lestvici finančnih prispevkov, ki jih morajo plačati 
države pogodbenice v skladu s 7. odstavkom; 

(c) izvoli članice Izvršnega sveta; 

(d) imenuje generalnega direktorja Tehničnega sekretarita (v 
nadaljevanju "generalni direktor"); 

(e) sprejme poslovnik Izvršnega sveta, ki ga je ta predlagal; 

(f) ustanovi tiste pomožne organe, za katere meni, da so potrebni 
za opravljanje nalog v skladu s to konvencijo; 

(g) spodbuja mednarodno sodelovanje v miroljubne namene na 
področju kemijskih dejavnosti; 

(h) pregleduje znanstvene in tehnološke razvojne dosežke, ki bi 
lahko vplivali na delovanje te konvencije, in v zvezi s tem napoti 
generalnega direktorja, da ustanovi znanstvenosvetovalni odbor, 
ki naj mu omogoča, da pri opravljanju svojih nalog, strokovno 
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svetuje na področjih znanosti in tehnologije, ki so pomembna za 
konvencijo, Konferenci, Izvršnemu svetu ali državam pogod- 
benicam. Znanstvenosvetovalni odbor je sestavljen iz neodvisnih 
strokovnjakov, imenovanih v skladu s pooblastili in obveznostmi, 
ki jih je sprejela Konferenca; 

(i) obravnava in sprejme na prvem zasedanju vsak osnutek 
sporazumov, določb in smernic, ki jih je pripravila pripravljalna 
komisija; 

G) na prvem zasedanju ustanovi prostovoljni sklad za pomoč v 
skladu z 10. členom; 

(k) sprejme potrebne ukrepe, da se zagotovi skladnost s to 
konvencijo, in v skladu z 12. členom zagotovi odpravo in popravo 
vsakega položaja, ki je v nasprotju z določbami te konvencije. 

22. Konferenca se najkasneje v enem letu po izteku petega in 
desetega leta po začetku veljavnosti te konvencije in ob takih 
drugih priložnostih v tem časovnem obdobju, ko bi lahko bilo 
odločeno, sestane na izrednih zasedanjih in opravi preglede 
delovanja te konvencije. Pri takih pregledih se upoštevajo vsi 
zadevni znanstveni in tehnološki razvojni dosežki. V vsakem 
naslednjem petletnem časovnem obdobju, razen če ni drugače 
odločeno, se skličejo nadaljnja zasedanja konference z istim ciljem. 

C. IZVRŠNI SVET 

Sestava, postopek in odločanje 

23. Izvršni svet sestavlja 41 članic. Vsaka država pogodbenica 
ima po načelu rotacije pravico biti v Izvršnem svetu. Konferenca 
izvoli članice Izvršnega sveta za dobo dveh let. Za zagotavljanje 
učinkovitega delovanja te konvencije ob posebnem upoštevanju 
pravične geografske porazdelitve, pomena kemijske industrije 
ter političnih in varnostnih interesov je Izvršni svet sestavljen 
takole: 

(a) devet držav pogodbenic iz Afrike, ki jih imenujejo države 
pogodbenice iz te regije. Kot podlaga za to imenovanje se razume, 
da morajo biti tri od teh devetih članic praviloma države 
pogodbenice z najpomembnejšo nacionalno kemijsko industrijo v 
regiji, na podlagi mednarodno prijavljenih in objavljenih podatkov; 
poleg tega se mora regionalna skupina strinjati, da bo upoštevala 
druge regionalne dejavnike pri imenovanju teh treh članic; 

(b) devet držav pogodbenic iz Azije, ki jih imenujejo države 
pogodbenice iz te regije. Kot podlaga za to imenovanje se razume, 
da morajo biti štiri od teh devetih članic praviloma države 
pogodbenice z najpomembnejšo nacionalno kemijsko industrijo v 
regiji, na podlagi mednarodno prijavljenih in objavljenih podatkov; 
poleg tega se mora regionalna skupina strinjati, da bo upoštevala 
druge regionalne dejavnike pri imenovanju teh štirih članic; 

(c) pet držav pogodbenic iz Vzhodne Evrope, ki jih imenujejo 
države pogodbenice iz te regije. Kot podlaga za to imenovanje se 
razume, da mora biti ena od teh petih članic praviloma država 
pogodbenica z najpomembnejšo nacionalno kemijsko industrijo v 
tej regiji, na podlagi mednarodno prijavljenih in objavljenih podatkov; 
poleg tega se mora regionalna skupina tudi strinjati, da bo 
upoštevala druge regionalne dejavnike pri imenovanju te članice; 

« 
(d) sedem držav pogodbenic iz Afrike, ki jih imenujejo države 
pogodbenice iz te regije. Kot podlaga za to imenovanje se razume, 
da morajo biti tri od teh sedmih članic praviloma države 
pogodbenice z najpomembnejšo nacionalno kemijsko industrijo v 
regiji, na podlagi mednarodno prijavljenih in objavljenih podatkov; 
poleg tega se mora regionalna skupina strinjati, da bo upoštevala 
druge regionalne dejavnike pri imenovanju teh treh članic; 

(e) deset držav pogodbenic iz Azije, ki jih imenujejo države 
pogodbenice iz te regije. Kot podlaga za to imenovanje se razume, 
da morajo biti pet od teh desetih članic praviloma države 
pogodbenice z najpomembnejšo nacionalno kemijsko industrijo v 
regiji, na podlagi mednarodno prijavljenih in objavljenih podatkov; 
poleg tega se mora regionalna skupina strinjati, da bo upoštevala 
druge regionalne dejavnike pri imenovanju teh petih članic; 

(f) še ena država pogodbenica, ki jo naknadno imenujejo države 
pogoc(benice iz regije Azije in Latinske Amerike ter Karibskih 
otokov. Kot podlaga za tako imenovanje se razume, da mora biti 
ta država pogodbenica imenovana na podlagi rotacije med 
članicami iz te regije. 

24. Pri prvi izvolitvi v Izvršni svet je 20 članic izvoljenih za obdobje 
enega leta, pri čemer se posebej upoštevajo določena številčna 
razmerja, kot so opisana v 23. odstavku. 

25. Po popolni izvedbi 4. in 5. člena lahko Konferenca, na zahtevo 
večine članic Izvršnega sveta ponovno pregleda sestavo 
Izvršnega sveta in pri tem upošteva razvoj dogodkov v zvezi z 
načeli, navedenimi v 23. odstavku, ki urejajo njegovo sestavo. 

26. Izvršni svet izdela svoj poslovnik in ga predloži Konferenci v 
potrditev. 

27. Izvršni svet izvoli predsednika izmed svojih članic. 

28. Izvršni svet se sestaja na rednih zasedanjih. V obdobju med 
rednimi zasedanji se sestaja tako pogosto, kot je potrebno za 
izpolnjevanje njegovih pooblastil in nalog. 

29. Vsaka članica Izvršnega sveta ima en glas. Če ni v tej konvenciji 
drugače določeno, Izvršni svet sprejema odločitve o bistvenih 
zadevah z dvotretjinsko večino vseh svojih članic. Izvršni svet 
sprejema odločitve o vprašanjih postopka z navadno večino vseh 
svojih članic. Kadar se pojavi vprašanje ali je določena zadeva 
bistvena ali ne, jo je treba obravnavati kot bistveno, razen če 
Konferenca ne odloči drugače z večino, ki je potrebna za odločanje 
o bistvenih zadevah 

Pooblastila in naloge 

30. Izvršni svet je izvršilni organ Organizacije. Odgovoren je 
Konferenci. Izvršni svet izvaja pooblastila in naloge, ki so mu 
poverjene s to konvencijo, kot tudi tiste naloge, ki mu jih naloži 
Konferenca. Pri tem ravna v skladu s priporočili, odločitvami in 
smernicami Konference ter zagotavlja njihovo pravilno in stalno 
izvajanje. 

31. Izvršni svet spodbuja učinkovito izvajanje te konvencije in 
skladnost z njo. Nadzira delovanje Tehničnega sekretariata, 
sodeluje z državnimi organi vsake države pogodbenice in olajšuje 
posvetovanja in sodelovanje med državami pogodbenicami na 
njihovo zahtevo. 

32. Izvršni svet: 

(a) prouči in predloži Konferenci osnutek programa in proračuna 
Organizacije; 

(b) prouči in predloži Konferenci osnutek poročila Organizacije o 
izvajanju te konvencije, poročilo o izvajanju lastnih dejavnosti in 
takšna posebna poročila, za katera sodi, da so potrebna ali ki bi 
jih morda zahtevala Konferenca; 

(c) se dogovarja za zasedanja Konference, vključno s pripravo 
osnutka dnevnega reda. 
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33. Izvršni svet lahko zahteva sklic izrednega zasedanja 
Konference. 

34. Izvršni svet: 

(a) sklepa sporazume ali dogovore z državami in mednarodnimi 
organizacijami v imenu Organizacije na podlagi predhodne 
odobritve Konference; 

(b) sklepa sporazume z državami pogodbenicami v imenu 
Organizacije v zvezi z 10. členom in nadzira prostovoljni sklad iz 
10. člena; 

(c) potrdi sporazume ali dogovore, ki se nanašajo na izvajanje 
preverjanja, o katerih se je z državami pogodbenicami pogajal 
Tehnični sekretariat. 

35. Izvršni svet obravnava vsako vprašanje ali zadevo, ki je v 
njegovi pristojnosti in ki vpliva na to konvencijo in njeno izvajanje, 
vključno s pomisleki v zvezi s skladnostjo, in primere neskladnosti 
ter po potrebi obvešča države pogodbenice in opozori Konferenco 
na določeno vprašanje ali zadevo. 

36. Pri obravnavanju dvomov in pomislekov v zvezi s skladnostjo 
in primeri neskladnosti, med drugimi tudi z zlorabo pravic, ki jih 
zagotavlja ta konvencija, se Izvršni svet posvetuje s prizadetimi 
državami pogodbenicami in po potrebi od države pogodbenice 
zahteva ukrepe, s katerimi ta v določenem roku popravi položaj. 
Če Izvršni svet sodi, da je potrebno nadaljnje delovanje, sprejme 
med drugim enega ali več izmed naslednjih ukrepov: 

(a) seznani vse države pogodbenice o vprašanju ali zadevi; 

(b) opozori Konferenco nd^to vprašanje ali zadevo; 

(c) da priporočila Konferenci v zvezi z ukrepi za popravo položaja 
in zagotovitev skladnosti. 

V posebej težkih in nujnih primerih Izvršni svet opozori na 
vprašanja ali zadeve, skupaj z zadevnimi informacijami in zaključki 
neposredno Generalno skupščino Združenih narodov in Varnostni 
svet Združenih narodov. Izvršni svet mora hkrati obvestiti vse 
države pogodbenice o takem koraku. 

D. TEHNIČNI SEKRETARIAT 

37. Tehnični sekretariat pomaga Konferenci in Izvršnemu svetu 
pri opravljanju njunih nalog. Tehnični sekretariat izvaja ukrepe 
preverjanja, predvidene v tej konvenciji. Izvajati mora druge 
naloge, ki so mu zaupane s to konvencijo, kot tudi tiste funkcije, 
ki jih nanj preneseta Konferenca aii Izvršni svet. 

38. Tehnični sekretariat: 

(a) pripravi in predloži Izvršnemu svetu osnutek programa in 
proračuna Organizacije; 

(b) pripravi in predloži Izvršnemu svetu osnutek poročila 
Organizacije o izvajanju te konvencije in taka druga poročila, ki jih 
lahko zahteva Konferenca ali Izvršni svet; 

(c) poskrbi za upravno in tehnično podporo Konferenci, Izvršnemu 
svetu in pomožnim organom; 

(d) pošilja sporočila v imenu Organizacije državam pogodbenicam 
o zadevah, ki se nanašajo na izvajanje konvencije in taka sporočila 
od držav pogodbenic tudi sprejema; 

(e) daje tehnično pomoč in tehnično oceno državam pogodbe- 

nicam pri izvajanju določb te konvencije, vključno z oceno 
kemikalij, ki so ali niso vključene v sezname. 

39. Tehnični sekretariat: 

(a) se z državami pogodbenicami pogaja o sporazumih ali 
dogovorih v zvezi z izvajanjem dejavnosti preverjanja, odobri pa 
jih Izvršni svet; 

(b) najkasneje 180 dni po začetku veljavnosti te konvencije uskladi 
ustanovitev in vzdrževanje stalnih zalog nujne in humanitarne 
pomoči držav pogodbenic, skladno z pododstavkoma (b) in (c) 7. 
odstavka 10. člena. Tehnični sekretariat lahko pregleda predmete 
shranjene za izvajanje te dejavnosti. Sezname predmetov, ki 
morajo biti v zalogi, obravnava in odobri Konferenca na podlagi 
pododstavka (i) 21. odstavka; 

(c) upravlja prostovoljni sklad iz 10. člena, zbira in združuje 
prijavne deklaracije in izjave, ki jih dajo države pogodbenice in 
evidentira, kadar se to zahteva, dvostranske sporazume med 
državami pogodbenicami ali med državo pogodbenico in 
Organizacijo za namene 10. člena. 

40. Tehnični sekretariat obvesti Izvršni svet o kakršni koli težavi 
v zvezi z opravljanjem nalog, vključno z dvomi, dvoumnostmi ali 
negotovostmi glede skladnosti s to konvencijo, za katere je izvedel 
pri opravljanju dejavnosti preverjanja in ki jih ni mogel rešiti ali 
pojasniti v posvetovanjih s prizadeto državo pogodbenico. 

41. Tehnični sekretariat ima generalnega direktorja, ki je njegov 
vodja in glavni upravni funkcionar, inšpektorje in tako znanstveno, 
tehnično in drugo osebje, kot je potrebno. 

42. Inšpektorat je enota Tehničnega sekretariata in deluje pod 
nadzorstvom generalnega direktorja. 

43. Generalnega direktorja imenuje Konferenca po priporočilu 
Izvršnega sveta za dobo štirih let z možnostjo enkratnega 
ponovnega imenovanja. 

44. Generalni direktorje odgovoren Konferenci in Izvršnemu svetu 
za imenovanje osebja in organizacijo ter delovanje Tehničnega 
sekretariata. Največjo pozornost pri zaposlovanju osebja in 
določanju pogojev opravljanja službe je treba posvetiti nujnosti 
zagotavljanja najvišjih standardov učinkovitosti, strokovne 
sposobnosti in poštenosti. Samo državljani držav pogodbenic 
lahko opravljajo delo generalnega sekretarja, inšpektorjev ali 
drugih članov strokovnega in administrativnega osebja. Ustrezno 
pozornost je potrebno posvetiti pomembnosti pridobivanja osebja 
po čim bolj obširnih geografskih merilih. Pridobivanje osebja vodi 
načelo, da mora biti osebja čim manj za ustrezno izpolnjevanje 
nalog Tehničnega sekretariata. 

45. Generalni direktor je odgovoren za organizacijo in delovanje 
znanstvenosvetovalnega odbora iz pododstavka (h) 21. odstavka. 
Generalni direktor po posvetovanju z državami pogodbenicami 
imenuje člane znanstvenosvetovalnega odbora, ki delujejo kot 
neodvisni posamezniki. Člani odbora so imenovani na podlagi 
svojega strokovnega znanja in izkušenj iz določenih znanstvenih 
področij, pomembnih za izvajanje te konvencije. Generalni direktor 
lahko po potrebi in po posvetu s člani odbora ustanovi začasne 
delovne skupine znanstvenih strokovnjakov, da pripravijo 
priporočila o posebnih zadevah. V zvezi z navedenim države 
pogodbenice lahko predložijo sezname strokovnjakov general- 
nemu direktorju. 

46. Pri opravljanju svojih dolžnosti generalni direktor, inšpektorji in 
drugi člani osebja ne smejo iskati ali dobivati navodil od katere koli 
vlade ali drugega vira izven Organizacije. Vzdržati se morajo 
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vsakega dejanja, ki bi lahko vplivalo na njihov položaj mednarodnih 
funkcionarjev, ki so odgovorni Konferenci in Izvršnemu svetu. 

47. Vsaka država pogodbenica spoštuje izključno mednarodno 
naravo nalog generalnega direktorja, inšpektorjev in drugih članov 
osebja in ne sme poskušati vplivati nanje pri opravljanju njihovih 
nalog. 

E. PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

48. Organizacija uživa na ozemlju in na vsakem drugem kraju v 
pristojnosti ali pod nadzorom države pogodbenice takšno pravno 
sposobnost in takšne privilegije in imunitete, kot so potrebni za 
opravljanje njenih nalog. 

49. Predstavniki držav pogodbenic skupaj s svojimi namestniki in 
svetovalci, predstavniki, ki jih imenuje Izvršni svet skupaj z 
njihovimi namestniki in svetovalci, generalni direktor in osebje 
Organizacije uživajo take privilegije in imunitete, kot so potrebni 
za neodvisno opravljanje njihovih nalog v zvezi z Organizacijo. 

50. Pravna sposobnost, privilegiji in imunitete iz tega člena so 
opredeljeni v sporazumih med Organizacijo in državami 
pogodbenicami kot tudi v sporazumu med Organizacijo in državo, 
kjer je glavni sedež Organizacije. Konferenca te sporazume 
obravnava in sprejme v skladu s pododstavkom (i) 21. odstavka. 

51. Ne glede na 48. in 49. odstavek so privilegiji in imunitete, ki jih 
uživata generalni direktor in osebje Tehničnega sekretariata med 
opravljanjem dejavnosti preverjanja, tisti, ki so objavljeni v poglavju 
B II dela Priloge o preverjanju. 

9. člen 
Posvetovanja, sodelovanje in ugotavljanje dejstev 

1. Države pogodbenice se posvetujejo in sodelujejo neposredno 
med seboj ali prek Organizacije ali drugih ustreznih mednarodnih 
postopkov, vključno s postopki v okviru Združenih narodov in v 
skladu z Ustanovno listino ZN, glede katere koli zadeve, ki se 
lahko pojavi v zvezi s ciljem in namenom ali izvajanjem določb te 
konvencije. 

2. Kadar koli je mogoče, se države pogodbenice najprej po 
najboljših močeh potrudijo, da z izmenjavo informacij in 
medsebojnimi posvetovanji pojasnijo in razrešijo vsako zadevo, 
ki lahko povzroči dvom o skladnosti s to konvencijo ali ki vzbudi 
pomisleke o zadevi, ki je povezana s tem in je po njihovem mnenju 
nejasna, kar pa ne vpliva na pravico vsake države pogodbenice, 
da zahteva preveritveno inšpekcijo. Država pogodbenica, ki 
prejme od druge države pogodbenice zahtevo za pojasnilo o 
kateri koli zadevi, ki je po mnenju države pogodbenice, ki zahteva 
inšpekcijo, vzrok takemu dvomu ali pomisleku, mora državi, ki 
zahteva pojasnilo, čim pcej, najkasneje pa v 10 dneh po zahtevi, 
zagotoviti zadostne informacije, da odgovori na dvom ali pomislek 
skupaj s pojasnilom, kako te informacije rešujejo zadevo. Nič v 
tej konvenciji ne vpliva na pravico katerih koli dveh ali več držav 
pogodbenic, da se medsebojno dogovorijo za inšpekcije ali katere 
koli druge postopke med njimi samimi za pojasnitev in rešitev 
vsake zadeve, ki lahko povzroči dvom o skladnosti ali vzbudi 
pomislek o zadevi, ki je povezana s tem in je po njihovem mnenju 
dvoumna. Taki dogovori ne vplivajo na pravice in obveznosti katere 
koli države pogodbenice po drugih določbah te konvencije. 

Postopek za zahtevo za pojasnilo 

3. Država pogodbenica ima pravico zahtevati od Izvršnega sveta 
pomoč pri pojasnjevanju katerega koli stanja, za katero meni, da 
je dvoumno ali ki vzbuja pomislek o morebitni neskladnosti druge 

države pogodbenice s to konvencijo. Izvršni svet daje ustrezne 
informacije, ki jih ima na voljo in ki so pomembne za tak pomislek. 

4. Država pogodbenica ima pravico, da od Izvršnega sveta 
zahteva, da pridobi pojasnilo od druge države pogodbenice o 
katerem koli stanju, za katero meni, da je nejasno ali ki vzbuja 
pomislek o morebitni neskladnosti s to konvencijo. V takem primeru 
velja: 

(a) Izvršni svet prek generalnega direktorja posreduje zadevni 
državi pogodbenici zahtevo za pojasnilo najkasneje v 24 urah po 
prejemu; 

(b) država pogodbenica, ki je prejela zahtevo, da Izvršnemu 
svetu pojasnilo čim prej, najkasneje pa v 10 dneh po prejemu 
zahteve; 

(c) Izvršni svet potrdi prejem pojasnila in ga posreduje državi, ki 
je zahtevala pojasnilo, najkasneje v 24 urah po prejemu; 

(d) če država pogodbenica, ki je zahtevala pojasnilo, meni, da je 
pojasnilo neustrezno, ima pravico od Izvršnega sveta zahtevati, 
da pridobi nadaljnja pojasnila od države pogodbenice, ki je prejela 
zahtevo za pojasnila; 

(e) za pridobitev nadaljnjega pojasnila, zahtevanega po 
pododstavku (d), lahko Izvršni svet pozove generalnega 
direktorja, da ustanovi skupino strokovnjakov iz Tehničnega 
sekretariata oziroma od drugod, če ustreznega osebja ni na voljo 
v Tehničnem sekretariatu, z namenom da prouči vse pomembne 
informacije in podatke, ki se nanašajo na stanje, ki vzbuja 
pomisleke. Skupina strokovnjakov Izvršnemu svetu predloži 
poročilo o dejanskem stanju na podlagi svojih ugotovitev. 

(f) če država pogodbenica, ki je zahtevala pojasnilo, meni, da je 
pojasnilo, pridobljeno po pododstavkih (c) in (d), nezadovoljivo, 
ima pravico zahtevati izredno sejo Izvršnega sveta, pri kateri 
lahko sodelujejo vpletene države pogodbenice, ki niso članice 
Izvršnega sveta. Na taki izredni seji Izvršni svet obravnava zadevo 
in lahko priporoči kateri koli ukrep, za katerega sodi, daje ustrezen 
za reševanje nastalega stanja. 

5. Država pogodbenica ima tudi pravico zahtevati od Izvršnega 
sveta, da razčisti vsako stanje, za katero se sodi, da je nejasno 
ali je vzbudilo pomisleke o morebitni neskladnosti s to konvencijo. 
Izvršni svet se odzove tako, da zagotovi ustrezno pomoč. 

6. Izvršni svet obvesti države pogodbenice o vsaki zahtevi za 
pojasnilo, ki jo predvideva ta člen. 

7. Če dvom ali pomislek države pogodbenice o morebitni 
neskladnosti ni rešen v 60 dneh po vložitvi zahteve za pojasnilo 
pri Izvršnem svetu ali če je prepričana, da dvomi terjajo nujno 
obravnavo, lahko ne glede na svojo pravico, da zahteva 
preveritveno inšpekcijo, zahteva izredno zasedanje Konference 
v skladu s pododstavkom (c) 12. odstavka 8. člena. Na takem 
izrednem zasedanju Konferenca obravnava zadevo in lahko 
priporoči kateri koli ukrep, 'za katerega sodi, da je ustrezen za 
reševanje nastalega stanja. 

Postopki za preveritvene inšpekcije 

8. Vsaka država pogodbenica ima pravico zahtevati preveritveno 
inšpekcijo na kraju samem za kakršen koli objekt in tehnološko 
opremo ali lokacijo na ozemlju ali na katerem koli kraju v pristojnosti 
ali pod nadzorom katere koli druge države pogodbenice zgolj z 
namenom, da se pojasnijo in rešijo kakšna koli vprašanja o 
morebitni neskladnosti z določbami te konvencije in da to inšpekcijo 
kjer koli brez odlašanja opravi skladno s Prilogo o preverjanju 
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inšpekcijska skupina, ki jo imenuje generalni direktor. 

9. Vsaka država pogodbenica je dolžna omejiti zahteve za 
inšpekcijo samo na področje te konvencije in v zahtevku za 
inšpekcijo navesti vse ustrezne informacije, na podlagi katerih je 
prišlo do pomislekov o morebitni neskladnosti s to konvencijo, 
kot to podrobno opredeljuje Priloga o preverjanju. Vsaka država 
pogodbenica se vzdrži neutemeljenih zahtevkov za inšpekcijo, 
pri čemer je treba paziti, da ne pride do zlorab. Preveritvena 
inšpekcija se opravi izključno z namenom, da se določijo dejstva, 
ki se nanašajo na morebitno neskladnost. 

10. Za namen preverjanja skladnosti z določbami te konvencije 
vsaka država pogodbenica dovoli Tehničnemu sekretariatu, da 
opravi preveritveno inšpekcijo na kraju samem skladno z 8. 
členom. 

11. Na podlagi zahteve za preveritveno inšpekcijo za objekt in 
tehnološko opremo ali lokacijo in v skladu s postopki, predvidenimi 
v Prilogi o preverjanju, ima država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija: 

(a) pravico in dolžnost, da si primerno prizadeva prikazati svojo 
skladnost s to konvencijo in v ta namen omogočiti inšpekcijski 
skupini opraviti njeno nalogo; 

(b) dolžnost, zagotoviti dostop do vsega znotraj zahtevanega 
območja izključno z namenom, da se ugotovijo dejstva, ki se 
nanašajo na pomisleke o možni neskladnosti, in 

(c) pravico sprejeti ukrepe za zaščito občutljivih objektov in naprav 
ter preprečitev razkritja zaupnih informacij in podatkov, ki niso 
povezani s to konvencijo. 

12. Za opazovalca velja: 

(a) država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, lahko ob soglasju 
države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, pošlje 
predstavnika, ki je lahko državljan države pogodbenice, ki zahteva 
inšpekcijo, ali tretje države pogodbenice, da opazuje potek 
preveritvene inšpekcije; 

(b) država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, v takem 
primeru opazovalcu dovoli dostop v skladu s Prilogo o preverjanju; 

(c) država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, praviloma 
sprejme predlaganega opazovalca, če pa država, v kateri se 
opravlja inšpekcija, to zavrne, je treba to dejstvo navesti v 
končnem poročilu. 

13. Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, predloži zahtevek 
za preveritveno inšpekcijo na kraju samem Izvršnemu svetu in 
hkrati generalnemu direktorju v takojšnjo obravnavo. 

14. Generalni direktor takoj preveri, ali zahtevek za inšpekcijo 
ustreza zahtevam, podrobno določenim v 4. odstavku X. dela 
Priloge o preverjanju, in če je potrebno, pomaga državi 
pogodbenici, ki zahteva inšpekcijo, da ustrezno izpolni zahtevek 
za inšpekcijo. Ko zahtevek za inšpekcijo ustreza zahtevi, se 
začno priprave na preveritveno inšpekcijo. 

15. Generalni direktor prenese zahtevek za inšpekcijo državi 
pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija najmanj 12 ur pred 
načrtovanim prihodom inšpekcijske skupine na vstopni mejni 
prehod. 

16. Po prejemu zahtevka za inšpekcijo se Izvršni svet podrobno 
seznani z ravnanjem generalnega direktorja v zvezi z zahtevkom 

in spremlja primer ves čas inšpekcijskega postopka. Vendar pa 
njegovo obravnavanje primera ne sme zadrževati inšpekcijskega 
postopka. 

17. Izvršni svet lahko najkasneje 12 ur po prejemu zahtevka za 
inšpekcijo odloči s tričetrtinsko večino vseh svojih članic proti 
izvedbi preveritvene inšpekcije, če meni, da je zahtevek za 
inšpekcijo nepremišljen, zlonameren ali očitno zunaj področja te 
konvecije, kot je opisano v 8. odstavku. Niti država pogodbenica, 
ki zahteva inšpekcijo, niti država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, ne smeta sodelovati pri taki odločitvi. Če se Izvršni 
svet odloči proti preveritveni inšpekciji, je treba ustaviti priprave, 
ne sme biti izvedeno nobeno nadaljnje dejanje v zvezi z zahtevkom 
za inšpekcijo in prizadete države pogodbenice morajo biti o tem 
obveščene. 

18. Generalni direktor izda inšpekcijski nalog za izvedbo 
preveritvene inšpekcije. Inšpekcijski nalog mora biti operativno 
izoblikovan zahtevek za inšpekcijo iz 8. in 9. odstavka in mora biti 
skladen z zahtevkom za inšpekcijo. 

19. Preveritvena inšpekcija se izvaja v skladu z X. delom, v 
primeru domnevne uporabe kemičnega orožja pa v skladu z XI. 
delom Priloge o preverjanju. Inšpekcijska skupina se ravna po 
načelu opravljanja preveritvene inšpekcije na čim manj moteč 
način, vendar v skladu z uspešno in pravočasno izpolnitvijo svoje 
naloge. 

20. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pomaga 
inšpekcijski skupini ves čas preveritvene inšpekcije in ji omogoča 
opravljanje naloge. Če država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, skladno s poglavjem C X. dela Priloge o preverjanju 
predlaga režime za dokazovanje skladnosti s to konvencijo kot 
alternativo za popoln in celovit dostop, si po posvetovanjih z 
inšpekcijsko skupino čim bolj prizadeva doseči dogovor o pogojih 
in načinih za ugotavljanje dejstev z namenom, da se dokaže 
skladnost. 

21. Končno poročilo vsebuje dejanske ugotovitve in oceno 
inšpekcijske skupine o stopnji in naravi dostopa in sodelovanja, 
zagotovljenega za zadovoljivo izvedbo preveritvene inšpekcije. 
Generalni direktor nemudoma posreduje končno poročilo 
inšpekcijske skupine državi pogodbenici, ki je zahtevala 
inšpekcijo, državi pogodbenici v kateri je bila opravljena inšpekcija, 
Izvršnemu svetu in vsem drugim državam pogodbenicam. 
Generalni direktor nadalje nemudoma posreduje Izvršnemu svetu 
oceno države pogodbenice, ki je zahtevala inšpekcijo, in države 
pogodbenice, v kateri je bila opravljena inšpekcija, ter stališča 
drugih držav pogodbenic, ki so jih mijrebiti posredovale 
generalnemu direktorju v ta namen, in jih nato pošlje vsem državam 
pogodbenicam. 

22. izvršni svet skladno s svojimi pooblastili in nalogami, pregleda 
končno poročilo inšpekcijske skupine takoj, ko ga prejme, in izrazi 
vse pomisleke v zvezi z naslednjimi vprašanji: 

(a) ali je prišlo do neskladnosti; 

(b) ali je zahteva bila s področja te konvencije in 
X 

(c) aii je bila pravica do zahteve za preveritveno inšpekcijo 
zlorabljena. 

23. Če Izvršni svet v skladu s svojimi pooblastili in nalogami 
ugotovi, da bo morebiti potrebno nadaljnje ukrepanje v zvezi z 22. 
odstavkom, sprejme vse ustrezne ukrepe za popravo stanja in 
zagotovitev skladnosti s to konvencijor vključno s posebnimi 
priporočili Konferenci. V primeru zlorabe Izvršni svet preveri, ali 
mora država, ki je zahtevala inšpekcijo, nositi kake finančne 
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posledice preveritvene inšpekcije. 

24. Država pogodbenica, ki je zahtevala inšpekcijo, in država 
pogodbenica, v kateri je bila inšpekcija opravljena, imata pravico 
sodelovati pri revizijskem postopku. Izvršni svet obvesti države 
pogodbenice in naslednje zasedanje Konference o izidu tega 
postopka. 

25. Če je Izvršni svet dal posebna priporočila Konferenci, 
Konferenca obravnava ukrepanje v skladu z 12. členom. 

10. člen 
Pomoč in zaščita pred kemičnim orožjem 

1. Za namene tega člena izraz "pomoč" pomeni usklajevanje in 
zagotavljanje zaščite pred kemičnim orožjem državam 
pogodbenicam, med drugim z: opremo za odkrivanje in alarmnimi 
sistemi, zaščitno opremo, opremo in snovmi za dekontaminacijo, 
protistrupi in zdravniškimi posegi ter nasveti za vsak tak zaščitni 
ukrep. 

2. Nič v tej konvenciji se ne razlaga tako, kot da ovira pravico 
države pogodbenice do raziskovanja, razvijanja, proizvodnje, 
pridobivanja, prenosa ali uporabe sredstev za zaščito pred 
kemičnim orožjem za namene, ki niso prepovedani po tej 
konvenciji. 

3. Vsaka država pogodbenica se obvezuje, da bo omogočala 
največjo možno izmenjavo opreme, materiala ter znanstvenih in 
tehnoloških informacij, ki se nanašajo na sredstva za zaščito 
pred kemičnim orožjem, in ima pravico pri tem sodelovati. 

4. Za boljšo preglednost nacionalnih programov, povezanih z 
nameni zaščite, vsaka država pogodbenica Tehničnemu 
sekretariatu letno pošilja informacije o svojem programu v skladu 
s postopki, ki jih obravnava in sprejme Konferenca na podlagi 
pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

5. Tehnični sekretariat najkasneje v 180 dneh po začetku 
veljavnosti te konvencije vzpostavi in vzdržuje za potrebe katere 
koli države pogodbenice prosilke banko podatkov, ki vsebuje 
prosto dosegljive informacije o različnih sredstvih za zaščito 
pred kemičnim orožjem in take informacije, ki jih lahko dajo države 
pogodbenice. 

Tehnični sekretariat v okviru njemu razpoložljivih virov in na 
zahtevo države pogodbenice daje strokovne nasvete in pomaga 
državi pogodbenici pri ugotavljanju, kako se lahko izvajajo njeni 
programi za razvijanje in izboljšanje sposobnosti za zaščito pred 
kemičnim orožjem. 

6. Nič v tej konvenciji se ne razlaga tako, kot da ovira pravico 
držav pogodbenic, da dvostransko prosijo in dajejo pomoč ter 
sklepajo posamezne sporazume z drugimi državami pogodbe- 
nicami o zagotavljanju pomoči v nujnih primerih. 

7. Vsaka država pogodbenica se obvezuje zagotavljati pomoč 
prek Organizacije in v ta namen izbere enega ali več izmed 
naslednjih ukrepov: 

(a) prispeva v prostovoljni sklad za pomoč, ki ga ustanovi 
Konferenca na svojem prvem zasedanju; 

(b) sklene, če je mogoče najkasneje v 180 dneh po tem, ko 
začne ta konvencija zanjo veljati, sporazume z Organizacijo o 
zagotavljanju pomoči na podlagi zaprosila; 

(c) izjavi najkasneje 180 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo 
veljati, kakšno vrsto pomoči lahko daje na poziv Organizacije. Če 

pa država pogodbenica kasneje ne more zagotoviti pomoči, kot 
jo je predvidela v svoji izjavi, je vendarle še vedno obvezana 
zagotoviti pomoč v skladu s tem odstavkom. 

8. Vsaka država pogodbenica ima pravico zahtevati in na podlagi 
postopkov, navedenih v 9., 10. in 11. odstavku tudi prejeti pomoč 
in zaščito pred uporabo ali grožnjo uporabe kemičnega orožja, 
če meni, da: 

(a) je bilo proti njej uporabljeno kemično orožje; 

(b) so bila uporabljena sredstva za obvladovanje nemirov kot 
način bojevanja ali 

(c) ji katera koli država grozi z ukrepi ali dejavnostmi, 
prepovedanimi za države pogodbenice po 1. členu. 

9. Zaprosilo, podkrepljeno z ustreznimi informacijami, se predloži 
generalnemu direktorju, ki ga nemudoma posreduje Izvršnemu 
svetu in vsem državam pogodbenicam. Generalni direktor 
nemudoma posreduje zaprosilo državam pogodbenicam, ki so 
se skladno s pododstavkoma (b) in (c) 7. odstavka prostovoljno 
javile za dajanje nujne pomoči v primeru uporabe kemičnega 
orožja ali uporabe sredstev za obvladovanje nemirov kot načina 
bojevanja ali za dajanje človekoljubne pomoči v primeru resne 
grožnje uporabe kemičnega orožja ali resne grožnje uporabe 
sredstev za obvladovanje nemirov kot načina bojevanja zadevni 
državi pogodbenici najkasneje 12 ur po prejemu zaprosila. 
Generalni direktor najkasneje 24 ur po prejemu zaprosila začne 
preiskavo, da zagotovi podlago za nadaljnje ukrepanje. Preiskavo 
konča v 72 urah in pošlje poročilo Izvršnemu svetu. Če je za 
dokončanje preiskave potreben dodaten čas, je v tem času treba 
predložiti začasno poročilo. Dodatni potrebni čas za preiskavo 
ne sme presegati 72 ur. Lahko pa se še nadalje podaljša za 
podobna obdobja. Poročila ob koncu vsakega dodatnega obdobja 
se predložijo Izvršnemu svetu. Preiskava na primeren način in 
skladno z zaprosilom in informacijami, ki so bile priložene 
zaprosilu, ugotovi pomembna dejstva, ki se nanašajo na zaprosilo, 
ter vrsto in obseg dodatne potrebne pomoči in zaščite. 

10. Izvršni svet se sestane najkasneje 24 ur po prejemu poročila 
o preiskavi, da prouči stanje, in v naslednjih 24 urah z navadno 
večino odloči o tem, ali naj Tehničnemu sekretariatu naloži, da 
zagotovi dodatno pomoč. Tehnični sekretariat vsem državam 
pogodbenicam in ustreznim mednarodnim organizacijam 
nemudoma posreduje poročilo o preiskavi in odločitev Izvršnega \ 
sveta. Kadar Izvršni svet tako odloči, generalni direktor 
nemudoma zagotovi pomoč. V ta namen lahko generalni direktor 
sodeluje z državo pogodbenico prosilko, drugimi državami 
pogodbenicami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami. 
Države pogodbenice si v največji možni meri prizadevajo 
zagotavljati pomoč. 

11. Če bi razpoložljive informacije iz preiskave, ki je v teku, ali 
drugih zanesljivih virov dale zadosten dokaz, da je že prišlo do 
žrtev zaradi uporabe kemičnega orožja, in je nujno potrebno 
takojšnje ukrepanje, generalni direktor obvesti vse države 
pogodbenice in sprejme nujne ukrepe za pomoč, pri tem pa 
uporabi sredstva, ki mu jih je dala na voljo Konferenca za takšne 
izredne primere. Generalni direktor tekoče obvešča Izvršni svet 
o ukrepih, ki so bili izvedeni na podlagi tega odstavka. 

11. člen 
Gospodarski in tehnološki razvoj 

1. Določbe te konvencije je treba izvajati na način, ki ne ovira 
gospodarskega in tehnološkega razvoja držav pogodbenic in 
mednarodnega sodelovanja na področju kemijskih dejavnosti za 
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namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, vključno z 
mednarodno izmenjavo znanstvenih in tehničnih informacij ter 
kemikalij in opreme za proizvodnjo, predelavo ali uporabo kemikalij 
za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. 

2. Na podlagi določb te konvencije in brez poseganja v načela in 
veljavna pravila mednarodnega prava države pogodbenice: 

(a) imajo pravico vsaka zase ali skupaj izvajati raziskave s 
kemikalijami, razvijati, proizvajati, pridobivati, zadrževati, prenašati 
in uporabljati kemikalije; 

(b) prevzemajo obvezo, da bodo omogočale največjo možno 
izmenjavo kemikalij, opreme ter znanstvenih in tehničnih informacij 
v zvezi z razvojem in uporabo kemije za namene, ki niso 
prepovedani po tej konvenciji, in imajo pravico pri tem sodelovati; 

(c) med seboj nimajo nobenih omejitev, vključno s tistimi iz katerih 
koli mednarodnih sporazumov, ki niso združljive z obveznostmi, 
prevzetimi s to konvencijo, ki bi omejevale ali ovirale trgovanje ter 
razvoj in pospeševanje znanstvenega in tehnološkega znanja na 
področju kemije za industrijske, kmetijske, raziskovalne, 
medicinske, farmacevtske ali druge miroljubne namene; 

(d) ne uporabljajo te konvencije kot podlago za uvedbo katerih 
koli ukrepov, razen tistih, ki so predvideni ali dovoljeni s to 
konvencijo, in ne uporabljajo nobenega drugega mednarodnega 
sporazuma za doseganje cilja, ki ni skladen s to konvencijo; 

(e) prevzemajo obvezo, da ponovno pregledajo svoje obstoječe 
notranje predpise s področja trgovanja s kemikalijami, da zagotovijo 
njihovo skladnost s ciljem in namenom te konvencije. 

12. člen 
Ukrepi za popravo stanja in zagotovitev skladnosti, 

vključno s sankcijami 

1. Konferenca sprejema potrebne ukrepe, navedene v 2., 3. in 4 
odstavku, za zagotovitev skladnosti s to konvencijo ter za popravo 
in odpravo vsakega stanja, ki je v nasprotju z določbami te 
konvencije. Pri obravnavi ukrepanja na podlagi tega odstavka 
Konferenca upošteva vse informacije in priporočila, ki jih je o 
zadevah predložil Izvršni svet. 

2. Kadar je Izvršni svet od države pogodbenice zahteval, da 
sprejme ukrepe za popravo stanja, ki je povzročilo težave v 
zvezi z njeno skladnostjo, in država pogodbenica ni izpolnila 
zahteve v za to določenem času, lahko Konferenca med drugim 
na priporočilo Izvršnega sveta omeji ali začasno ukine pravice in 
privilegije države pogodbenice po tej konvenciji, dokler ta ne 
ukrene vsega potrebnega, da doseže skladnost s svojimi 
obveznostmi po tej konvenciji. 

3. Kadar dejavnosti, prepovedane po tej konvenciji, zlasti po 
njenem 1. členu, lahko resno škodujejo cilju in namenu te 
konvencije, lahko Konferenca priporoči državam pogodbenicam 
skupinske ukrepe skladno z mednarodnim pravom. 

4. V posebej hudih primerih Konferenca predloži zadevo skupaj z 
ustreznimi informacijami in svojimi ugotovitvami Generalni 
skupščini Združenih narodov in Varnostnemu svetu Združenih 
narodov. 

13. člen 
Odnos do drugih mednarodnih sporazumov 

Nič v tej konvenciji se ne razlaga tako, kot da kakor koli omejuje 
ali zmanjšuje obveznosti, ki jih s to konvencijo prevzame katera 
koli država po Protokolu o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih 
ali drugih plinov v vojne namene in bakterioloških načinov 

bojevanja, podpisanem v Ženevi 17. junija 1925, in po Konvenciji 
o prepovedi izpopolnjevanja, proizvodnje in kopičenja zalog 
bakteriološkega (biološkega) in strupenega orožja ter njegovem 
uničevanju, podpisani v Londonu, Moskvi in VVashingtonu 10. 
aprila 1972. 

14. člen 
Reševanje sporov 

1. Spori, ki bi lahko nastali v zvezi z uporabo ali razlago te 
konvencije, se rešujejo v skladu z ustreznimi določbami te 
konvencije in skladno z določbami Ustanovne listine Združenih 
narodov. 

2. Kadar v zvezi z razlago in uporabo te konvencije pride do 
spora med dvema ali več državami pogodbenicami ali med eno 
ali več državami in Organizacijo, se prizadete strani skupaj 
posvetujejo s ciljem, da dosežejo hitro rešitev spora s pogajanji 
ali na drug miren način, ki ga same izberejo, lahko pa se obrnejo 
na ustrezne organe te konvencije in ob medsebojnem soglasju 
lahko predajo spor v reševanje Meddržavnemu sodišču v skladu 
s statutom sodišča. Prizadete države pogodbenice o sprejetih 
ukrepih obveščajo Izvršni svet. 

3. Izvršni svet lahko prispeva k reševanju spora s katerimi koli po 
njegovem mnenju primernimi sredstvi, vključno s ponujanjem 
svojih dobrih uslug in s tem, da države pogodbenice v sporu 
pozove, da začno postopek reševanja po svoji izbiri, in jim priporoči 
časovne roke za kateri koli dogovorjen postopek. 

4. Konferenca obravnava vprašanja v zvezi s spori, na katere 
opozorijo države pogodbenice ali ki ji jih predloži Izvršni svet. Če 
se ji zdi potrebno, ustanovi organe ali jim naloži določene naloge 
v zvezi z reševanjem teh sporov skladno s pododstavkom (f) 21. 
odstavka 8. člena. 

5. Konferenca in Izvršni svet sta vsak zase pooblaščena, da po 
pooblastilu Generalne skupščine Združenih narodov zahtevata 
od Meddržavnega sodišča svetovalno mnenje o katerem koli 
pravnem vprašanju, ki se pojavi na področju dejavnosti 
Organizacije. Organizacija in Združeni narodi v ta namen sklenejo 
sporazum v skladu s pododstavkom (a) 34. odstavka 8. člena. 

6.Ta člen ne vpliva na 9. člen ali na določbe o ukrepih za popravo 
stanja in zagotavljanje skladnosti, vključno s sankcijami. 

15. člen 
Amandmaji 

1. Vsaka država pogodbenica lahko predlaga amandmaje k tej 
konvenciji. Vsaka država pogodbenica lahko tudi predlaga 
spremembe prilog k tej konvenciji, kot so navedene v 4. odstavku. 
Za predloge za amandmaje je treba izvesti postopke iz 2. in 3. 
odstavka. Za predloge za spremembe, navedene v 4. odstavku, 
je treba izvesti postopke iz 5. odstavka. 

2. Besedilo predlaganega amandmaja je treba predložiti 
generalnemu direktorju, da ga razpošlje vsem državam 
pogodbenicam in depozitarju. Predlagani amandma lahko 
obravnava le amandmajska konferenca. Tako amandmajsko 
konferenco je treba sklicati, če ena tretjina ali več držav 
pogodbenic obvesti generalnega direktorja najkasneje 30 dni po 
tem, ko je besedilo razposlal, da podpirajo nadaljnjo obravnavo 
predloga. Amandmajska konferenca mora biti takoj po rednem 
zasedanju konference, razen če države pogodbenice prosilke 
ne prosijo za zgodnejši sestanek. V nobenem primeru 
amandmajska konferenca ne sme biti prej kot 60 dni po tem, ko je 
bil predlagani amandma razposlan. 

3. Amandmaji začnejo veljati za vse države pogodbenice 30 dni 
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po tem, ko so vse države pogodbenice iz pododstavka (b) tega 
odstavka deponirale listine o ratifikaciji ali sprejetju: 

(a) kadar jih sprejme amandmajska konferenca tako, da večina 
vseh držav pogodbenic glasuje za in da nobena država 
pogodbenica ne glasuje proti in 

(b) ko jih ratificirajo ali sprejmejo vse tiste države pogodbenice, ki 
so na amandmajski konferenci glasovale za. 

4. Za zagotavljanje možnosti razvoja in učinkovitosti te konvencije 
je določbe v prilogah treba spreminjati v skladu s 5. odstavkom, 
če so predlagane spremembe povezane samo z zadevami 
upravne ali tehnične narave. Vse spremembe Priloge o kemikalijah 
je treba opraviti v skladu s 5. odstavkom. Poglavji A in C Priloge o 
zaupnosti, X. del Priloge o preverjanju in tiste opredelitve pojmov 
iz I. dela Priloge o preverjanju, ki se izključno nanašajo na 
preveritvene inšpekcije, se ne smejo spreminjati v skladu s 5. 
odstavkom. 

5. Predlagane spremembe, ki jih navaja 4. odstavek, se izvajajo 
skladno z naslednjimi postopki: 

(a) besedilo predlaganih sprememb se posreduje generalnemu 
direktorju skupaj s potrebnimi informacijami. Dodatne informacije 
za oceno predloga lahko dasta katera koli država pogodbenica in 
generalni direktor. Generalni direktor takoj sporoči vse take 
predloge in informacije vsem državam pogodbenicam, Izvršnemu 
svetu in depozitarju. 

(b) najkasneje 60 dni po prejemu generalni direktor oceni predlog, 
da ugotovi vse njegove možne posledice za določbe te konvencije 
in njeno izvajanje ter vse take informacije sporoči vsem državam 
pogodbenicam in Izvršnemu svetu; 

(c) Izvršni svet prouči predlog v luči vseh informacij, ki jih ima na 
voljo, in pretehta, ali predlog izpolnjuje zahteve 4. odstavka. 
Najkasneje 90 dni po prejemu Izvršni svet da svoje priporočilo z 
vsemi ustreznimi pojasnili vsem državam pogodbenicam v 
premislek. Države pogodbenice potrdijo prejem v 10 dneh; 

(d) če Izvršni svet priporoči vsem državam pogodbenicam, da 
predlog sprejmejo, se šteje, da je sprejet, če temu nobena izmed 
držav pogodbenic ne ugovarja v 90 dneh po prejemu priporočila. 
Če Izvršni svet priporoči zavrnitev predloga, se šteje, da je 
predlog zavrnjen, če nobena izmed držav pogodbenic v 90 dneh 
po prejemu priporočila zavrnitvi ne ugovarja; 

(e) če priporočilo Izvršnega sveta ni sprejeto tako, kot to zahteva 
pododstavek (d), odloči o predlogu in o tem, ali izpolnjuje zahteve 
iz 4. odstavka kot o bistveni zadevi, Konferenca na svojem 
naslednjem zasedanju; 

(f) generalni direktor vse države pogodbenice in depozitarja 
obvesti o vsaki odločitvi iz tega odstavka; 

(g) spremembe, sprejete po tem postopku, začnejo veljati za 
vse države pogodbenice 180 dni po datumu obvestila generalnega 
direktorja o sprejetju, razen če Izvršni svet ne priporoči ali 
Konferenca ne določi drugega časovnega obdobja. 

(e) če priporočilo Izvršnega sveta ni sprejeto tako, kot to zahteva 
pododstavek (d), odloči o predlogu in o tem, ali izpolnjuje zahteve 
iz 4. odstavka kot o bistveni zadevi, Konferenca na svojem 
naslednjem zasedanju; 

(f) generalni direktor vse države pogodbenice in depozitarja 
obvesti o vsaki odločitvi iz tega odstavka; 

(g) spremembe, sprejete po tem postopku, začnejo veljati za 
vse države pogodbenice 180 dni po datumu obvestila generalnega 
direktorja o sprejetju, razen če Izvršni svet ne priporoči ali 
Konferenca ne določi drugega časovnega obdobja. 

16. člen 
Veljavnost in odpoved 

1. Veljavnost te konvencije je neomejena. 

2. Vsaka država pogodbenica ima pri uresničevanju svoje državne 
suverenosti pravico odpovedati to konvencijo, če odloči, da so 
izredni dogodki, povezani z vsebino te konvencije, ogrozili njene 
najvišje interese. O svoji odpovedi obvesti 90 dni vnaprej vse 
druge države pogodbenice, Izvršni svet, depozitarja in Varnostni 
svet Združenih narodov. Tako obvestilo vključuje izjavo o izrednih 
dogodkih, za katere sodi, da so ogrozili njene najvišje interese. 

3. Če država pogodbenica odpove to konvencijo, to na noben 
način ne vpliva na dolžnost držav, da še naprej izpolnjujejo 
obveznosti, sprejete po ustreznih pravilih mednarodnega prava, 
zlasti po Ženevskem protokolu iz leta 1925. 

17. člen 
Status prilog 

Priloge so sestavni del te konvencije. Vsako sklicevanje na to 
konvencijo vključuje priloge. 

18. člen 
Podpis 

Konvencija je na voljo za podpis vsem državam, preden začne 
veljati. 

19. člen 
Ratifikacija 

To konvencijo ratificirajo države podpisnice skladno s svojimi 
ustavnimi postopki. 

20. člen 
Pristop 

Vsaka država, ki te konvencije ne podpiše pred začetkom njene 
veljavnosti, lahko k njej pristopi kadar koli kasneje. 

21. člen 
Začetek veljavnosti 

1.Ta konvencija začne veljati 180 dni po deponiranju 65. listine o 
ratifikaciji, vendar vsekakor ne prej kot dve leti po tem, ko je bila 
dana na voljo za podpis. 

2. Za države, katerih listine o ratifikaciji ali pristopu so deponirane 
po začetku veljavnosti te konvencije, začne ta konvencija veljati 
30. dan po datumu deponiranja njihove listine o ratifikaciji ali pristopu. 

22. člen 
Pridržki 

Pridržki k členom te konvencije niso možni. Pridržki k prilogam te 
konvencije niso možni, če niso skladni z njenim ciljem in namenom. 

23. člen 

Depozitar 

Generalni sekretar Združenih narodov je s tem določen za 
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depozitarja te konvencije in med drugim: 

(a) takoj obvesti vse države podpisnice in države, ki pristopijo h 
konvenciji, o datumu vsakega podpisa, o datumu deponiranja 
vsake listine o ratifikaciji ali pristopu in o datumu začetka veljavnosti 
te konvencije ter o prejemu drugih obvestil; 

(b) pošlje pravilno overjene kopije te konvencije vladam vseh 
držav podpisnic in držav, ki pristopijo h konvenciji in 

(c) registrira to konvencijo skladno s 102. členom Ustanovne 
listine Združenih narodov. 

24. člen 
Verodostojna besedila 

Ta konvencija, katere angleško, arabsko, francosko, kitajsko, 
rusko in špansko besedilo je enako verodostojno, se hrani pri 
generalnem sekretarju Združenih narodov. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Parizu trinajstega januarja tisoč devetsto 
triindevetdeset. 

PRILOGA O KEMIKALIJAH 

VSEBINA 

A. SMERNICE ZA SEZNAME KEMIKALIJ 

B. SEZNAMI KEMIKALIJ 

A. SMERNICE ZA SEZNAME KEMIKALIJ 

Smernice za Seznam 1 

1. Pri odločanju o tem, ali naj se strupena kemikalija ali njena 
predhodna sestavina uvrsti v Seznam 1, je treba upoštevati 
naslednja merila: 

(a) bila je razvita, proizvedena, nakopičena v zaloge ali uporabljena 
kot kemično orožje, kot je določeno v 2. členu; 

(b) sicer pomeni veliko tveganje za cilj in namen te konvencije 
zaradi velike možnosti, da se uporabi pri dejavnostih, 
prepovedanih s to konvencijo, ker izpolnjuje enega ali več izmed 
naslednjih pogojev: 

(i) ima kemično strukturo zelo sorodno kemični strukturi drugih 
strupenih kemikalij, naštetih v Seznamu 1, in ima ali se lahko 
pričakuje, da ima podobne lastnosti; 

(ii) je tako strupena, da lahko povzroči smrt ali onesposobitev, in 
ima druge lastnosti, ki bi omogočile, da se uporabi kot kemično 
orožje; 

(iii) se lahko uporabi kot predhodna sestavina na eni sami končni 
tehnološki stopnji proizvodnje strupene kemikalije, naštete v 
Seznamu 1, ne glede na to ali ta stopnja poteka v objektih in na 
tehnološki opremi, vstrelivu ali kje drugje; 

(c) se malo uporablja ali se ne uporablja za namene, ki niso 
prepovedani s to konvencijo. 

Smernice za Seznam 2 

2. Pri odločanju o tem, ali naj se strupena kemikalija, ki ni našteta 
v Seznamu 1, ali predhodna sestavina kemikalije iz Seznama 1 
ali kemikalije, naštete v delu A Seznama 2, vključijo v Seznam 2, 
je treba upoštevati naslednja merila: 

(a) pomeni pomembno tveganje za cilj in namen te konvencije, 
ker je tako strupena, da lahko povzroči smrt ali onesposobitev, in 
ima druge lastnosti, ki bi lahko omogočile, da se uporabi kot 
kemično orožje; 

(b) se lahko uporabi kot predhodna sestavina pri eni od kemičnih 
reakcij na končni stopnji izdelave kemikalije, naštete v Seznamu 
1 ali delu A Seznama 2; 

(c) pomeni pomembno tveganje za cilj in namen te konvencije 
zaradi njenega pomena za proizvodnjo kemikalije, naštete v 
Seznamu 1 ali delu A Seznama 2; 

(d) se ne proizvaja v večjih gospodarsko pomembnih količinah 
za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. 

Smernice za Seznam 3 

3. Pri odločanju o tem, ali naj se strupena kemikalija ali njena 
predhodna sestavina, ki ni našteta v drugih seznamih, vključi v 
Seznam 3, je treba upoštevati naslednja merila: 

(a) bila je proizvedena, nakopičena v zaloge ali uporabljena kot 
kemično orožje; 

(b) sicer pomeni veliko tveganje za cilj in namen te konvencije, 
ker je tako strupena, da lahko povzroči smrt ali onesposobitev, in 
ima druge lastnosti, ki bi morebiti lahko omogočile, da se uporabi 
kot kemično orožje; 

(c) pomeni tveganje za cilj in namen te konvencije zaradi njene 
pomembnosti pri proizvodnji ene ali več kemikalij, naštetih v 
Seznamu 1 ali delu B Seznama 2; 

» 
(d) se lahko proizvaja v večjih gospodarsko pomembnih količinah 
za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. 

B. SEZNAMI KEMIKALIJ 

Naslednji seznami naštevajo strupene kemikalije in njihove 
predhodne sestavine. Za namen izvajanja te konvencije so v 
seznamih opredeljene kemikalije, za katere se uporabljajo ukrepi 
preverjanja na podlagi določb Priloge o preverjanju. V skladu z 
pododstavkom (a) 1. odstavka 2. člena ti seznami ne pomenijo 
definicije kemičnega orožja. 

(Pri vsakem sklicevanju na skupine dialkiliranih kemikalij, ki jim 
sledi seznam alkilnih skupin v oklepajih, se šteje, da so v ustreznem 
seznamu naštete vse možne kemikalije z vsemi možnimi 
kombinacijami alkilnih skupin, naštetih v oklepajih, razen če niso 
izrecno izvzete. Za kemikalijo, označeno z "*" v delu A Seznama 
2, veljajo posebni količinski pragi za prijavljanje in preverjanje, 
kot so določeni v VII. delu Priloge o preverjanju.) 
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Seznam 1 

A. Strupene kemikalije: 

(registrska številka CAS) 

(1) 0-alkil(-C10,vključno cikloaikilom)alkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr)- 
fosfonofluoridati 

npr. sarin: O-izopropil metilfosfonofluoridat (107-44-8) 
soman: O-pinakolil metilfosfonofluoridat (96-64-0) 

(2) O-alkil(-C10, vključno cikloalkil)N,N-dlalkil (Me, Et, n-Pr ali i- 
Pr) fosforamidocianidati 

npr. tabun:0-etil N,N-dimetil fosforamidocianidati (77-81-6) 

(3) 0-alkil(H ali-C10, vključno cikloalkil)S-2 dialkil 
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-aminoetil alkil 
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)fosfonotiolati in ustrezne alkilirane ali 
protonirane soli 

npr. VX: O-etil S-2-diizopropil aminoetil 
metil fosfonotiolat 

(4) žveplovi iperiti: 

2-kloroetil klorometil sulfid 
iperit: bis(2-kloroetil)sulfid 
bis(2-kloroetiltio)metan 
1.2-bis(2-kloroetiltio)etan 
1.3-bis(2-kloroetiltio)-n-propan 
1.4-bis(2-kloroetiltio)-n-butan 
1.5-bis(2-kloroetiltio)-n-pentan 
bis(2-kloroetiltiometil)eter 
kisikov iperit:bis(2-kloroetiltioetil)eter 

(5) luiziti: 
luizit 1: 2-klorovinildiklorarzin 
luizit 2: bis(2-klorovinil)kloroarzin 
luizit 3: tris(2-klorvinil) arzin 

(6) dušikovi iperiti: 
HN1: bis(2-kloroetil)etilamin 
HN2: bis(2-kloroetil)metilamin 
HN3: trls(2-kloroetil)amin 

(50782-69-9) 

(2625-76-5) 
(505-60-2) 

(63869-13-6) 
(3563-36-8) 

(63905-10-2) 
(142868-93-7) 
(142868-94-8) 
(63918-90-1) 
(63918-89-8) 

(541-25-3) 
(40334-69-8) 
(40334-70-1) 

(538-07-8) 
(51-75-2) 

(555-77-1) 

(35523-89-8) 

(9009-86-3) 

(7) saksitoksin 

(8) ricin 

B.Predhodne sestavine: 

(9) alkil(Me, Et, n-Pr ali l-Pr)fosfonildifluorldi 

npr. DF: metilfosfonildifluorid (676-99-3) 

(10) O-alkil (H ali C10, vključno cikloalkil) O-2-dialkil 
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-aminoetil alkil 
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr) fosfonlt In 
ustrezne alkilirane ali protonirane soli 

npr. QL: O-etil O-2-diizopropllaminoetil 
metilfosfonit (57856-11-8) 

(11) klorosarln:0-lzopropil metilfosfonokloridat (1445-76-7) 

(12) klorosoman:0-plnakolil metilfosfonokloridat (7040-57-5) 

Seznam 2 

A. Strupene kemikalije: 

(1) amiton: 0,0-dietil S-[2-(dietilamino)etilj 
fosforotiolat 
in ustrezne alkilirane ali protonirane soli 

(78-53-5) 

(2) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)- 
1-propen (382-21-8) 

(3) BZ: 3-kinuklidinil benzilat (*) 

B. Predhodne sestavine: 

(581-06-2) 

(4) kemikalije, razen tistih, ki so navedene v Seznamu 1, ki 
vsebujejo fosforjev atom, na katerega se veže ena metilna, 
etilna ali propilna (normalna ali izo) skupina, vendar nobeni 
nadaljnji ogljikovi atomi 

npr. metilfosfonil diklorid 
dimetil metilfosfonat 

izjeme: fonofos O-etil S-fenil 
etilfosfonotiolotionat 

(676-97-1) 
(756-79-6) 

(944-22-9) 

(5) N,N-dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr) fosforamidni dihalidi 

(6) dialkil (Me, Et, n-Pr ali i-Pr) N,N-dialkil 
(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)-fosforamidati 

(7) arzenov triklorid (7784-34-1) 

(8) 2,2-difenil-2-hidroksi ocetna kislina (76-93-7) 

(9) kinuklidin-3-ol (1619-34-7) 

(10) N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)aminoetil-2- 
kloridi in ustrezne protonirane soli 

(11) N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr ali i-Pr)aminoetan-2-oli 
in ustrezne protonirane soli 

izjeme: N,N-dimetilaminoetanol (108-01-0) 
in ustrezne protonirane soli 
N,N-dietilaminoetanol (100-37-8) 
In ustrezne protonirane soli 

(12) N,N-dialkil(Me, Et, n-Pr ali i-Pr) 
amlnoetan-2-tioli in ustrezne protonirane soli 

(13) tiodiglikol: bis(2-hidroksietil)sulfid (111-48-8) 

(14) pinakolil alkohol: 3,3-dimetilbutan-2-ol (464-07-3) 
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Seznam 3 

A. Strupene kemikalije: 

(1) fosgen: karbonll diklorid 

(2) klorcianl 

(3) vodikov cianid 

(4) kloropikrin: trikloronitrometan 

B. Predhodne sestavine: 

(5) fosforjev oksiklorid 

(6) fosforjev triklorid 

(7) fosforjev pentaklorid 

(8) trimetil fosfit 

(9) trietil fosfit 
ft 

(10) dimetil fosfit 

(11) dietil fosfit 

(12) žveplov monoklorid 

(13) žveplov diklorid 

(14) tionil klorid 

(15) etildietanolamin 

(16) metildietanolamin 

(17) trietanolamin 

(75-44-5) 

(506-77-4) 

(74-90-8) 

(76-06-2) 

(10025-87-3) 

(7719-12-2) 

(10026-13-8) 

(121-45-9) 

(122-52-1) 

(868-85-9) 

(762-04-9) 

(10025-67-9) 

(10545-99-0) 

(7719-09-7) 

(139-87-7) 

(105-59-9) 

(102-71-6) 

PRILOGA O IZVAJANJU IN 

PREVERJANJU 
("PRILOGA O PREVERJANJU") 

VSEBINA 

I. DEL: OPREDELITEV POJMOV 

II. DEL: SPLOŠNA PRAVILA PREVERJANJA 

A. IMENOVANJE INŠPEKTORJEV IN INŠPEKCIJSKIH 
ASISTENTOV 

B. PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

C. STALNE UREDITVE 

Vstopni mejni prehodi 
Dogovori za uporabo letal zunaj voznega reda 
Upravni dogovori 
Odobrena oprema 

D. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Obvestilo 

Vstop na ozemlje države pogodbenice v 
kateri se opravlja inšpekcija ali državo 
gostiteljico in prevoz na kraj inšpekcije 
Predinšpekcijsko obveščanje 

E. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJE 

Splošna pravila 
Varnost 
Komunikacije 
Inšpekcijska skupina in pravice države, v kateri 
se opravlja inšpekcija 
Zbiranje vzorcev, ravnanje z njimi in njihova analiza 
Podaljšanje trajanja inšpekcije 
Poročanje 

F ODHOD 

G. POROČILA 

H. UPORABA SPLOŠNIH DOLOČB 

III. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE ZA UKREPE PREVERJANJA 
NA PODLAGI 4. IN 5. ČLENA TER 3. ODSTAVKA 
6. ČLENA 

A. ZAČETNE INŠPEKCIJE IN SPORAZUMI O OBJEKTIH 

B. STALNE UREDITVE 

C. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

IV. (A) DEL: UNIČEVANJE KEMIČNEGA OROŽJA IN 
NJEGOVO PREVERJANJE NA PODLAGI 
4. ČLENA 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 
Kemično orožje 
Prijavne deklaracije kemičnega orožja na podlagi 
točke (iii) pododstavka (a) 1.odstavka 3. člena 
Izjave o preteklih prenosih in sprejemih 
Predložitev splošnega načrta za uničenje 
kemičnega orožja 

B. UKREPI ZA ZAVAROVANJE SKLADIŠČNIH 
OBJEKTOV IN PRIPRAVA SKLADIŠČNIH OBJEKTOV 

C. UNIČEVANJE 

Načela in načini za uničevanje kerhičnega 
orožja 
Vrstni red uničevanja 
Sprememba vmesnih rokov za uničenje 
Podaljšanje roka za dokončano uničenje 
Podrobni letni načrti za uničevanje 
Letna poročila o uničevanju 

D. PREVERJANJE 
Preverjanje prijavnih deklaracij kemičnega orožja 
z inšpekcijo na kraju samem 
Sistematično preverjanje skladiščnih objektov 
Inšpekcije in obiski 
Sistematično preverjanje uničevanja kemičnega 
orožja 
Skladiščni objekti za kemično orožje priobjektih za 
uničevanje kemičnega orožja 
Ukrepi sistematičnega preverjanja na kraju samem 
v objektih za uničevanje kemičnega orožja 
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IV. (B) DEL: STARO KEMIČNO OROŽJE IN ZAPUŠČENO 
KEMIČNO OROŽJE 

A. SPLOŠNO 

B. REŽIM ZA STARO KEMIČNO OROŽJE 

C. REŽIM ZA ZAPUŠČENO KEMIČNO OROŽJE 

V. DEL: UNIČEVANJE OBJEKTOV IN TEHNOLOŠKE 
OPREME ZA PROIZVODNJO KEMIČNEGA OROŽJA 
IN NJEGOVO PREVERJANJE NA PODLAGI 5. ČLENA 

A PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Prijavne deklaracije objektov in tehnološke opreme 
za proizvodnjo kemičnega orožja 
Prijavne deklaracije objektov in tehnološke opreme 
za proizvodnjo kemičnega orožja na podlagi točke 
(iii) pododstavka (c) 1 .odstavka 3. člena 
Izjave o preteklih prenosih in sprejemih 
Predložitev splošnih načrtov za uničenje 
Predložitev letnih načrtov za uničevanje in letna 
poročila o uničevanju 

B. UNIČEVANJE 

Splošna načela za uničevanje objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja 
Načela in načini za zapiranje objekta za proizvodnjo 
kemičnega orožja 
Tehnično vzdrževanje objektov in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja pred 
njihovim uničenjem 
Načela in načini začasne preureditve objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja v objekte in tehnološko opremo za uničevanje 
kemičnega orožja 
Načela in načini, povezani z uničevanjem objektov 
in tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja 
Vrstni red uničevanja 
Podrobni načrti uničevanja 
Pregled podrobnih načrtov 

C. PREVERJANJE 

Preverjanje prijavnih deklaracij objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja z inšpekcijo na kraju samem 
Sistematično preverjanje objektov in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja in 
prenehanje njihovih dejavnosti 
Preverjanje uničenja objektov in tehnološke opreme 
za proizvodnjo kemičnega orožja 
Preverjanje začasne preureditve objekta in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja v objekt in tehnološko opremo za uničevanje 
kemičnega orožja 

D. PREUREDITEV OBJEKTOV IN TEHNOLOŠKE 
OPREME ZA PROIZVODNJO KEMIČNEGA OROŽJA 
ZA NAMENE, KI NISO PREPOVEDANI S TO 
KONVENCIJO 

Postopki za vložitev zahtevka za preureditev 
Ukrepanje do sprejema odločitve 
Pogoji za preureditev 

Odločitve Izvršnega sveta in Konference 
Podrobni načrti za preureditev 
Pregled podrobnih načrtov 

VI. DEL: DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE S TO 
KONVENCIJO V SKLADU S 6. ČLENOM 

REŽIM ZA KEMIKALIJE IZ SEZNAMA 1 IN OBJEKTE IN 
TEHNOLOŠKO OPREMO, POVEZANE STEMI KEMIKALIJAMI 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 

B. PRENOSI 

C. PROIZVODNJA 

Splošna načela za proizvodnjo 
Posamezen manjši objekt 
Drugi objekti 

D. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Posamezen manjši objekt 
Drugi objekti iz 10. in 11. odstavka 

E. PREVERJANJE 

Posamezen manjši objekt 
Drugi objekti iz 10. in 11. odstavka 

VII. DEL: DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE S TO 
KONVENCIJO V SKLADU S 6. ČLENOM 

REŽIM ZA KEMIKALIJE IZ SEZNAMA 2 IN OBJEKTE IN 
TEHNOLOŠKO OPREMO, POVEZANE S TEMI KEMIKALIJAMI 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Prijavne deklaracije zbirnih nacionalnih podatkov 
Prijavne deklaracije tovarniških kompleksov za 
proizvodnjo, predelavo ali porabo kemikalij iz 
Seznama 2 
Izjave o pretekli proizvodnji kemikalij iz Seznama 2 
za namene kemičnega orožja 
Obveščanje držav pogodbenic 

B. PREVERJANJE 

Splošno 
Cilji inšpekcije 
Začetne inšpekcije 
Inšpekcije 
Inšpekcijski postopki 
Obvestilo o inšpekciji 

C. PRENOSI V DRŽAVE, KI NISO POGODBENICE 
TE KONVENCIJE 

VIII. DEL: DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE S TO 
KONVENCIJO V SKLADU S 6. ČLENOM 

REŽIM ZA KEMIKALIJE IZ SEZNAMA 3 TER OBJEKTE IN 
TEHNOLOŠKO OPREMO, POVEZANE S TEMI KEMIKALIJAMI 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Prijavne deklaracije zbirnih nacionalnih podatkov 
Prijavne deklaracije kompleksov za proizvodnjo 
kemikalij iz Seznama 3 
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Izjave o pretekli proizvodnji kemikalij iz Seznama 3 
za namene kemičnega orožja 
Obveščanje držav pogodbenic 

B. PREVERJANJE 

Splošno 
Cilji inšpekcije 
Inšpekcijski postopki 
Obvestilo o inšpekciji 

C. PRENOSI V DRŽAVE POGODBENICE, KI NISO 
POGODBENICE TE KONVENCIJE 

IX. DEL: DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE S TO 
KONVENCIJO V SKLADU S 6. ČLENOM 

REŽIM ZA DRUGE OBJEKTE KEMIJSKE PROIZVODNJE 

A PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Seznam drugih objektov in tehnološke opreme 
kemijske proizvodnje 
Pomoč Tehničnega sekretariata 
Obveščanje držav pogodbenic 

B PREVERJANJE 

Splošno 
Cilji inšpekcije 
Inšpekcijski postopki 
Obvestila o inšpekciji 

C. IZVAJANJE IN PREGLED POGLAVJA B 

Izvajanje 
Pregled 

X. DEL: PREVERITVENE INŠPEKCIJE NA PODLAGI 9. ČLENA 

A. IMENOVANJE IN IZBIRANJE INŠPEKTORJEV IN 
INŠPEKCIJSKIH ASISTENTOV 

B. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Obvestila 
Vstop na ozemlje države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, ali državegostiteljice 
Nadomestna določitev dokončne meje območja 
Preverjanje lokacije 
Zavarovanje kraja pregleda in nadzorovanje 
izhoda 
Predinšpekcijsko obveščanje in inšpekcijski načrt 
Dejavnosti v mejah območja 

C. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJ 

Splošna pravila 
Nadzorovani dostop 
Opazovalec 
Trajanje inšpekcije 

D. POINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Odhod 
Poročila 

XI. DEL: PREISKAVE V PRIMERIH DOMNEVNE UPORABE 
KEMIČNEGA OROŽJA 

A. SPLOŠNO 

B. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Zahtevek za preiskavo 
Obvestila 
Določitev 
Napotitev inšpekcijske skupine 
Obveščanja 

C. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJ 

Dostop 
Vzorčenje 
Razširitev kraja inšpekcije 
Podaljšanje inšpekcije 
Razgovori 

D. POROČILA 

Postopki 
Vsebina 

E. DRŽAVE, KI NISO POGODBENICE TE KONVENCIJE 

I. DEL 
OPREDELITEV POJMOV 

1. "Odobrena oprema" pomeni naprave in inštrumente, potrebne 
za izvajanje nalog inšpekcijske skupine, ki jih je potrdil Tehnični 
sekretariat v skladu s predpisi, ki jih je pripravilTehnični sekretariat 
na podlagi 27. odstavka II. dela te priloge. Taka oprema se lahko 
nanaša tudi na pisarniške potrebščine ali na sredstva za snemanje, 
ki jih uporablja inšpekcijska skupina. 

2. "Zgradba", kot je navedena v opredelitvi pojma objekta in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja v 2. členu, 
vključuje posebne in standardne zgradbe. 

(a) "Posebna zgradba" pomeni: 

(i) vsak zgrajen objekt, vključno s podzemnimi objekti, v katerih 
je posebna oprema v postroju za proizvodnjo ali polnjenje; 

(il) vsak zgrajen objekt, vključno s podzemnimi 
objekti, ki se po svojih posebnih lastnostih loči od zgradb, ki se 
navadno uporabljajo za kemijsko proizvodnjo ali polnjenje, ki ni 
prepovedano s to konvencijo. 

(b) "Standardna zgradba" pomeni vsak zgrajen objekt,vključno s 
podzemnimi objekti, ki je zgrajen po prevladujočih industrijskih 
standardih za objekte,v katerih se ne proizvajajo kemikalije, 
navedene v točki (I) pododstavka (a) 8. odstavka 2. člena, ali 
jedke kemikalije. 

3. "Preveritvena inšpekcija" pomeni inšpekcijo katerega koli 
objekta in tehnološke opreme ali lokacije na ozemlju ali na katerem 
koli drugem kraju v pristojnosti ali pod nadzorom države 
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pogodbenice, ki jo zahteva druga država pogodbenica na podlagi 
odstavkov 8 do 25 9. člena. 

4. "Posamezna organska kemikalija" pomeni katero koli kemikalijo, 
ki spada v razred kemičnih spojin, sestavljenih iz vseh ogljikovih 
spojin, razen oksidov, sulfidov in kovinskih karbonatov, ki jo je 
mogoče opredeliti s kemijskim imenom, strukturno formulo, če je 
znana, in z registrsko številko CAS, če ji je dodeljena. 

5. "Oprema", kot je navedena v opredelitvi pojma objekta in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja v 2. členu, 
vključuje posebno in standardno opremo. 

(a) "Posebna oprema" pomeni: 

(i) glavno proizvodno linijo, vključno s katerim koli reaktorjem ali 
opremo za sintezo, ločevanje ali prečiščevanje, vsako opremo, 
ki se uporablja neposredno za prenos toplote na končni tehnološki 
stopnji, kot na primer v reaktorjih ali pri ločevanju izdelka, in vsako 
drugo opremo, ki je bila v stiku s kakršno koli kemikalijo, navedeno 
v točki (i)pododstavka (a) 8. odstavka 2. člena, ali bi bila v stiku s 
tako kemikalijo, če bi objekt obratoval; 

(ii) katere koli stroje za polnjenje kemičnega orožja; 

(iii) kakršno koli drugo opremo, posebej zasnovano, zgrajeno ali 
postavljeno za obratovanje objekta kot objekta za proizvodnjo 
kemičnega orožja, ne pa objekta in tehnološke opreme, zgrajene 
v skladu s prevladujočimi industrijskimi standardi za objekte, v 
katerih se ne proizvajajo kemikalije, navedene v točki (i) 
pododstavka(a) 8. odstavka 2. člena, ali jedke kemikalije, kot na 
primer: opremo, izdelano iz zlitin z veliko vsebnostjo niklja ali 
drugega materiala, ki je posebej odporen proti koroziji; posebno 
opremo za nadzor in opremo za ravnanje z odpadki, 
prečiščevanje zraka ali prečiščevanje topil, posebne zaprte 
posode in varnostne obloge; nestandardno laboratorijsko opremo, 
ki se uporablja pri analizi strupenih kemikalij za namene kemičnega 
orožja; posebej izdelane procesnokrmilne plošče ali namenske 
nadomestne dele za posebno opremo. 

(b) "Standardna oprema" pomeni: 

(i) proizvodno opremo, ki se splošno uporablja v kemijski industriji 
in ni vključena med vrste posebne opreme; 

(ii) drugo opremo, ki se običajno uporablja v kemijski industriji kot, 
so: protipožarna oprema; varovalno in varnostno/zaščitna oprema 
za nadzorovanje; medicinski objekti; laboratorijski objekti ali 
komunikacijska oprema. 

6. "Objekt" v smislu 6. člena pomeni kateri koli industrijski 
kompleks, kot so opredeljeni v nadaljevanju ("tovarniški 
kompleks", "obrat" in "enota"). 

(a) 'Tovarniški kompleks" (tovarna) pomeni prostorsko povezavo 
enega ali več obratov ne glede na njihove vmesne ravni upravljanja, 
ki so pod enim operativnim nadzorom in vključujejo skupno 
infrastrukturo, kot so: 

(i) uprava in drugi uradi; 

(ii) delavnice za popravilo in vzdrževanje; 

(iii) zdravstveni center; 

(iv) pomožna infrastruktura; 

(v) osrednji laboratorij za analizo; 

(vi) laboratoriji za raziskave in razvoj; 

(vii) osrednje območje za prečiščevanje izpustov in odpadkov in 

(viii) skladišča. 

(b) "Obrat" (proizvodni objekt, delavnica) pomeni relativno 
samostojno območje, objekt ali zgradbo, ki jo sestavlja ena ali 
več enot s pomožno ali pripadajočo infrastrukturo, kot so: 

(i) majhen upravni oddelek; 

(ii) območje za skladiščenje, ravnanje s 
surovinami in izdelki; 

(iii) območje za ravnanje z izpusti in odpadki oziroma njihovo 
prečiščevanje; 

(iv) laboratorij za kontrolo/analizo; 

(v)služba prve pomoči ali soroden zdravstveni oddelek; in 

(vi) evidence, povezane s pretokom deklariranih kemikalij oziroma 
njihovih surovin ali iz njih izdelanih kemičnih izdelkov po 
kompleksu in z njega. 

(c) "Enota" (proizvodna enota, predelovalna enota) pomeni 
kombinacijo tistih delov opreme, vključno s posodami in 
razporedom posod, potrebnih za proizvodnjo, predelovanje ali 
porabo kemikalije. 

7. "Sporazum o objektu" pomeni sporazum ali dogovor med državo 
pogodbenico in Organizacijo v zvezi z določenim objektom, ki se 
preverja na kraju samem na podlagi 4., 5. in 6. člena. 

8. "Država gostiteljica" pomeni državo, na katere ozemlju so objekti, 
ali območja druge države, ki je pogodbenica te konvencije, ki se 
pregledujejo na podlagi te konvencije. 

9. "Spremstvo v državi" pomeni posameznike, ki jih, če je primerno, 
določi država pogodbenih, v kateri se opravlja inšpekcija, oziroma 
v danem primeru država gostiteljica, da spremljajo inšpekcijsko 
skupino in ji pomagajo med njenim bivanjem v državi. 

10. "Čas bivanja v državi" pomeni obdobje od prihoda inšpekcijske 
skupine na vstopni mejni prehod do njenega odhoda iz države na 
vstopnem mejnem prehodu. 

11. "Začetna inšpekcija" pomeni prvo inšpekcijo objektov na kraju 
samem, da se preverijo prijavne deklaracije, predložene na podlagi 
3., 4., 5. in 6. člena in te priloge. 

12. "Država, v kateri se opravlja inšpekcija" pomeni državo 
pogodbenico, na katere ozemlju ali katerem koli kraju v njeni 
pristojnosti ali pod njenim nadzorom poteka inšpekcija na podlagi 
te konvencije, ali državo pogodbenico, v katere objektu ali območju 
na ozemlju države gostiteljice se opravlja taka inšpekcija; vendar 
pa ne vključuje države pogodbenice, navedene v 21. odstavku II. 
delate priloge. 

13. "Inšpekcijski asistent" pomeni posameznika, ki ga, kot je 
določeno v poglavju AII. dela te priloge, imenujeTehnični sekretariat 
za pomoč inšpektorjem pri inšpekciji ali obisku, kot so 
zdravstveno, varnostno in upravno osebje ter tolmači. 

14. "Inšpekcijski nalog" pomeni navodila, ki jih izda generalni 
direktor inšpekcijski skupini za izvedbo posebej določene 
inšpekcije. 
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15. "Inšpekcijski priročnik" pomeni zbir dodatnih postopkov za 
izvedbo inšpekcij, ki jih je pripravil Tehnični sekretariat. 

T6. "Kraj inšpekcije" pomeni vsak objekt ali območje, na katerem 
se opravlja inšpekcija in ki je podrobno opredeljen v ustreznem 
sporazumu o objektu ali v zahtevku za inšpekcijo ali inšpekcijskem 
nalogu ali v zahtevku za inšpekcijo, dopolnjenem z nadomestno 
ali dokončno mejo območja. 

17. "Inšpekcijska skupina" pomeni skupino inšpektorjev in 
inšpekcijskih asistentov, ki jim generalni direktor naloži izvedbo 
določene inšpekcije. 

18. "Inšpektor" pomeni posameznika, ki ga v skladu s postopki, 
določenimi v poglavju A II. dela te priloge, imenuje Tehnični 
sekretariat, da opravi inšpekcijo ali obisk v skladu s to konvencijo. 

19. "Vzorčni sporazum" pomeni dokument, ki podrobno določa 
splošno obliko in vsebino sporazuma, sklenjenega med državo 
pogodbenico in Organizacijo za izpolnjevanje določb preverjanja, 
kot jih navaja ta priloga. 

20. "Opazovalec" pomeni predstavnika države pogodbenice, ki 
je zahtevala inšpekcijo, ali tretje države pogodbenice, da opazuje 
preveritveno inšpekcijo. 

21. "Meja območja" pomeni pri preveritveni inšpekciji zunanjo 
mejo kraja inšpekcije, določeno bodisi z geografskimi koordinatami 
ali z opisom na zemljevidu. 

(a) "Zahtevana meja območja" pomeni mejo območja kraja 
inšpekcije, kot je določena v skladu z 8. odstavkom X. dela te 
priloge. 

(b) "Nadomestna meja območja" pomeni mejo območja kraja 
inšpekcije, kot jo določa država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, namesto zahtevane meje območja; biti mora v skladu 
z zahtevami 17. odstavka X. dela te priloge. 

(c) "Dokončna meja območja" pomeni v skladu z odstavki 16 do 
21 X. dela te priloge mejo območj# kraja inšpekcije, kot je 
dogovorjeno v pogajanjih med inšpekcijsko skupino in državo 
pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija. 

(d) "Prijavljena meja območja" pomeni zunanjo mejo objekta, 
prijavljeno v skladu s 3., 4., 5. in 6. členom. 

22. "Čas trajanja inšpekcije" pomeni za namene 9. člena obdobje 
od zagotovitve dostopa inšpekcijski skupini na kraj inšpekcije do 
njenega odhoda s kraja inšpekcije, v kar pa ni vštet čas, porabljen 
za obveščanje pred preverjanjem in poročanje po njem. 

23. "Čas trajanja inšpekcije" pomeni za namene 4., 5. in 6. člena 
obdobje od prihoda inšpekcijske skupine na kraj inšpekcije do 
njenega odhoda s kraja inšpekcije, v kar pa ni vštet čas za 
obveščanje pred preverjanjem in poročanje po njem. 

24. "Vstopni mejni prehod/izstopni mejni prehod" pomeni mesto, 
določeno za prihod inšpekcijskih skupin za izvajanje inšpekcij na 
podlagi te konvencije v državo ali za njihov odhod po dokončanju 
njihove naloge. 

25. "Država pogodbenica, ki je zahtevala inšpekcijo" pomeni 
državo pogodbenico, ki je zahtevala preveritveno inšpekcijo na 
podlagi 9. člena. 

26. 'Tona" pomeni tono po metrskem sistemu, t. j. 1000 kg. 

II. DEL 

SPLOŠNA PRAVILA PREVERJANJA 

A. IMENOVANJE INŠPEKTORJEV IN INŠPEKCIJSKIH 
ASISTENTOV 

1. Najkasneje 30 dni po začetku veljavnosti te konvencije Tehnični 
sekretariat pisno sporoči vsem državam pogodbenicam imena, 
državljanstva in položaj inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov, 
predlaganih za imenovanje, ter opis njihove izobrazbe in 
strokovnih izkušenj. 

2. Vsaka država pogodbenica nemudoma potrdi prejem seznama 
inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov, predlaganih za 
imenovanje, ki ji je bil sporočen. Država pogodbenica Tehnični 
sekretariat pisno obvesti o sprejetju vsakega inšpektorja in 
inšpekcijskega asistenta najkasneje 30 dni po potrditvi prejema 
seznama. Za vsakega inšpektorja in inšpekcijskega asistenta, ki 
je vključen v seznam, se šteje, da je imenovan, razen če država 
pogodbenica najkasneje 30 dni po potrditvi prejema seznama 
pisno ne izjavi, da ga ne sprejema. Država pogodbenica lahko 
navede tudi razlog za nasprotovanje. 

Če predlagani inšpektor ali inšpekcijski asistent ni bil sprejet, ne 
sme opravljati preverjanja ali sodelovati pri njem na ozemlju ali 
katerem koli drugem kraju v pristojnosti ali pod nadzorom države 
pogodbenice, ki je izjavila, da ga ne sprejema. Tehnični sekretariat 
po potrebi predloži nadaljnje dodatne predloge k prvotnemu 
seznamu. 

3. Preverjanje po tej konvenciji opravljajo le imenovani inšpektorji 
in inšpekcijski asistenti. 

4. Po pogojih določb iz 5. odstavka ima država pogodbenica v 
vsakem trenutku pravico nasprotovati inšpektorju ali inšpekcijs- 
kemu asistentu, ki je že imenovan. Svoje nasprotovanje pisno 
sporoči Tehničnemu sekretariatu in lahko navede tudi razlog za 
nasprotovanje. Tako izraženo nasprotovanje začne veljati 30 dni 
po tem, ko ga prejme Tehnični sekretariat. Tehnični sekretariat 
takoj obvesti prizadeto državo pogodbenico o umiku imenovanja 
inšpektorja ali inšpekcijskega asistenta. 

5. Država pogodbenica, ki je bila obveščena o inšpekciji, ne sme 
poskušati odstraniti iz inšpekcijske skupine za to inšpekcijo 
nobenega izmed imenovanih inšpektorjev ali inšpekcijskih 
asistentov, navedenih v seznamu inšpekcijske skupine. 

6. Število inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov, ki jih je država 
pogodbenica sprejela in so bili zanjo imenovani, mora biti dovolj 
veliko, da omogoča razpoložljivost in kroženje primernega števila 
inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov. 

7. Če po mnenju generalnega direktorja nesprejetje predlaganih 
inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov ovira imenovanje 
zadostnega števila inšpektorjev ali inšpekcijskih asistentov ali 
drugače preprečuje uspešno izpolnjevanje nalog Tehničnega 
sekretariata, generalni direktor predloži zadevo Izvršnemu svetu. 

8. Kadar so potrebne ali zahtevane spremembe in dopolnitve 
omenjenih seznamov inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov, 
morajo biti nadomestni inšpektorji in inšpekcijski asistenti imenovani 
na enak način, kot je določen za začetni seznam. 

9. Člani inšpekcijske skupine, ki opravljajo inšpekcijo na objektih 
in tehnološki opremi ene države pogodbenice, ki so na ozemlju 
druge države pogodbenice, morajo biti imenovani v skladu s 
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postopki, določenimi v tej prilogi, in ki veljajo tako za državo 
pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, kot za državo 
pogodbenico gostiteljico. 

B. PRIVILEGIJI IN IMUNITETE 

10. Vsaka država pogodbenica najkasneje 30 dni po potrditvi 
prejema seznama inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov ali 
njegovih sprememb priskrbi vizume za večkratni vstop/izstop in/ 
ali tranzit in druge take listine, ki omogočajo vsakemu inšpektorju 
ali inšpekcijskemu asistentu vstop in zadrževanje na ozemlju te 
države pogodbenice z namenom izvajanja inšpekcijskih 
dejavnosti. Te listine morajo biti veljavne najmanj dve leti po izročitvi 
Tehničnemu sekretariatu. 

11. Za učinkovito izvajanje njihovih nalog inšpektorji in inšpekcijski 
asistenti uživajo privilegije in imunitete, navedene v pododstavkih 
(a) do (i). Privilegiji in imunitete se podelijo članom inšpekcijske 
skupine za izvajanje te konvencije in ne za osebne koristi 
posameznikov. Takšni privilegiji in imunitete so jim podeljeni za 
ves čas od prihoda na ozemlje države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, ali države gostiteljice in odhoda s tega ozemlja 
kakor tudi kasneje v zvezi z dejanji, ki so bila že prej opravljena 
pri izvajanju njihovih uradnih nalog. 

(a) Članom inšpekcijske skupine je priznana nedotakljivost, ki jo 
uživajo diplomatski predstavniki na podlagi 29. člena Dunajske 
konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961. 

(b) Stanovanjskim in pisarniškim prostorom, v katerih živi in dela 
inšpekcijska skupina, ki opravlja inšpekcijske dejavnosti na podlagi 
te konvencije, sta priznani nedotakljivost in varstvo, ki se 
priznavata prostorom diplomatskih predstavnikov na podlagi 1. 
odstavka 30. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 

(c) Dokumentacija in korespondenca skupaj z zapisi inšpekcijske 
skupine uživajo nedotakljivost kot velja za dokumentacijo in 
korespondenco diplomatskih predstavnikov na podlagi 2. 
odstavka 30. člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 
Inšpekcijska skupina ima pravico uporabljati šifre za komuniciranje 
s Tehničnim sekretariatom. 

(d) Vzorci in odobrena oprema, ki jo nosijo s seboj člani 
inšpekcijske skupine, so nedotakljivi na podlagi določb, ki jih 
vsebuje ta konvencija, in oproščeni plačila vseh carinskih dajatev. 
Nevarne vzorce je treba prevažati v skladu z ustreznimi predpisi. 

(e) Članom inšpekcijske skupine je priznana imuniteta, dodeljena 
diplomatskim predstavnikom na podlagi 1., 2. in 3. odstavka 31. 
člena Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 

(f) Člani inšpekcijske skupine, ki izvajajo predpisane dejavnosti 
na podlagi te konvencije, so oproščeni plačila dajatev in davkov , 
kot to velja za diplomatske predstavnike na podlagi 34. člena 
Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih. 

(g) Članom inšpekcijske skupine je dovoljeno prinesti brez plačila 
carinskih dajatev ali s tem povezanih stroškov na ozemlje države 
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, ali države 
pogodbenice gostiteljice predmete za osebno uporabo z izjemo 
predmetov, za katere je izvoz ali uvoz prepovedan ali pa zanj 
veljajo predpisi o karanteni. 

(h) Člani inšpekcijske skupine uživajo enake valutne in menjalne 
ugodnosti, kot jih imajo predstavniki tujih vlad na začasnih uradnih 
misijah. 

(i) Člani Inšpekcijske skupine se zaradi osebnega dobička ne 
smejo ukvarjati z nobeno strokovno ali gospodarsko dejavnostjo 

na ozemlju države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, 
ali države gostiteljice. 

12. Pri prehodu čez ozemlje držav pogodbenic,v katerih se ne 
opravlja inšpekcija, so članom inšpekcijske skupine priznani 
privilegiji in imunitete, ki jih uživajo diplomatski predstavniki na 
podlagi 1. odstavka 40. člena Dunajske konvencije o diplomatskih 
odnosih. Za dokumentacijo in korespondenco skupaj z evidencami 
ter vzorci in odobreno opremo, ki jo nosijo s seboj, veljajo privilegiji 
in imunitete, določeni v pododstavkih (c) in (d) 11. odstavka. 

13. Ne glede na svoje privilegije in imunitete so člani inšpekcijske 
skupine dolžni spoštovati zakone in predpise države pogodbenice, 
v kateri se opravlja inšpekcija, ali države gostiteljice in se, kolikor 
je to skladno z inšpekcijskim nalogom, ne smejo vmešavati v 
notranje zadeve te države. Če država pogodbenica, v kateri se 
opravlja inšpekcija, ali država pogodbenica gostiteljica meni, da 
je prišlo do zlorabe privilegijev in imunitet, navedenih v tej prilogi, 
se morata država pogodbenica in generalni direktor posvetovati, 
da ugotovita, ali je do take zlorabe res prišlo, in če tako ugotovita, 
da preprečita ponovitev take zlorabe. 

14. Generalni direktor se lahko odreče sodni imuniteti za člane 
inšpekcijske skupine, kadar meni, da bi imuniteta ovirala pot 
pravice, in ko se ji je mogoče odreči brez škode za izvajanje 
določb te konvencije. Odrek mora biti vedno izrecen. 

15. Opazovalcem so priznani enaki privilegiji in imunitete, kot jih 
uživajo inšpektorji na podlagi tega poglavja, z izjemo tistih iz 
pododstavka (d) 11. odstavka. 

C. STALNE UREDITVE 

Vstopni mejni prehodi 

16. Vsaka država pogodbenica določi vstopne mejne prehode in 
dostavi zahtevane informacije Tehničnemu sekretariatu najkasneje 
30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati. Vstopni mejni 
prehodi morajo biti takšni, da lahko inšpekcijska skupina pride do 
vsakega kraja inšpekcije v 12 urah z najmanj enega vstopnega 
mejnega prehoda. Mesta vstopnih mejnih prehodov Tehnični 
sekretariat sporoči vsem državam pogodbenicam. 

17. Vsaka država pogodbenica lahko spremeni vstopne mejne 
prehode, tako da o spremembi obvesti Tehnični sekretariat. 
Spremembe začnejo veljati 30 dni po tem, ko Tehnični sekretariat 
dobi takšno obvestilo, da lahko ustrezno obvesti vse države 
pogodbenice. 

18. Če Tehnični sekretariat meni, da vstopnih mejnih prehodov za 
pravočasno izvedbo inšpekcije ni dovolj ali da bi spremembe 
vstopnih mejnih prehodov, ki jih predlaga država pogodbenica, 
ovirale tako pravočasno opravljanje inšpekcij, se posvetuje z 
zadevno državo pogodbenico, da problem reši. 

19. Kadar so objekti ali območja države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, na ozemlju države pogodbenice gostiteljice 
ali kadar je za dostop z vstopnega mejnega prehoda do objektov 
ali območij, kjer se inšpekcija opravlja, treba iti čez ozemlje druge 
države pogodbenice, država pogodbenica, kjer se opravlja 
inšpekcija, uveljavlja pravice in izpolnjuje obveznosti, povezane 
s takimi inšpekcijami, v skladu s to prilogo. Država pogodbenica 
gostiteljica pomaga pri inšpekciji takih objektov ali območij in 
poskrbi za potrebno podporo, da omogoči inšpekcijski skupini 
opraviti njene naloge hitro in učinkovito. Države pogodbenice, 
čez katerih ozemlje je potreben prehod za inšpekcijo objektov ali 
območij države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, 
pomagajo pri takem prehodu. 

20. Kadar so objekti ali območja države pogodbenice, v kateri se 
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opravlja inšpekcija, na ozemlju države, ki ni pogodbenica te 
konvencije, ukrene država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, vse potrebno, da zagotovi, da se lahko inšpekcije 
takih objektov ali območij opravijo v skladu z določbami te priloge. 
Država pogodbenica, ki ima enega ali več objektov ali območij na 
ozemlju države, ki ni pogodbenica te konvencije, ukrene vse 
potrebno, da zagotovi, da država gostiteljica sprejme inšpektorje 
in inšpekcijske asistente, imenovane za to državo pogodbenico. 
Če država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ne more 
zagotoviti dostopa, mora dokazati, da je ukrenila vse potrebno za 
zagotovitev dostopa. 

21. Kadar so objekti ali območja, predvideni za inšpekcijo, sicer 
na ozemlju države pogodbenice, vendar v kraju, ki je v pristojnosti 
ali pod nadzorom države, ki ni pogodbenica te konvencije, ukrene 
država pogodbenica vse potrebno, kar bi bilo sicer zahtevano od 
države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, in države 
pogodbenice gostiteljice, da zagotovi, da se lahko inšpekcije 
takšnih objektov ali območij opravijo v skladu z določbami te 
priloge. Če država pogodbenica ne more zagotoviti dostopa do 
teh objektov ali območij, mora dokazati, daje ukrenila vse potrebno 
za zagotovitev dostopa. Ta odstavek pa ne velja, kadar so objekti 
ali območja, predvideni za inšpekcijo, objekti ali območja države 
pogodbenice. 

Dogovori za uporabo letal zunaj voznega reda 

22. Za inšpekcije na podlagi 9. člena in za druge inšpekcije, ko 
pravočasno potovanje ni možno z uporabo rednih prevoznih 
sredstev, inšpekcijska skupina morda potrebuje letala, ki jih ima 
ali jih zakupi Tehnični sekretariat. Vsaka država pogodbenica 
najkasneje 30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, 
obvesti Tehnični sekretariat o številki stalnega diplomatskega 
dovoljenja za letala zunaj voznega reda, ki prevažajo inšpekcijske 
skupine in opremo, potrebno za inšpekcijo, na ozemlje kraja 
inšpekcije in z njega. Smeri letenja do določenega vstopnega 
prehoda in z njega potekajo po ustaljenih mednarodnih zračnih 
poteh, dogovorjenih med državami pogodbenicami in Tehničnim 
sekretariatom kot podlaga za stalno diplomatsko dovoljenje. 

23. Kadar se uporabljajo letala zunaj voznega reda, Tehnični 
sekretariat prek državnega organa dostavi državi pogodbenici, v 
kateri se opravlja inšpekcija, načrt poleta za polet letala od 
zadnjega letališča pred vstopom v zračni prostor države, v kateri 
je kraj inšpekcije, do vstopnega mejnega prehoda najmanj šest 
ur pred načrtovanim odhodom letala s tega letališča. Tak načrt je 
treba prijaviti v skladu s postopki Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva, ki veljajo za civilna letala. Za lastne in zakupljene 
polete Tehnični sekretariat v rubriki za opombe vsakega načrta 
poleta vpiše številko stalnega diplomatskega dovoljenja in ustrezno 
označbo, da je to inšpekcijsko letalo. 

24. Najmanj tri ure pred napovedanim odhodom inšpekcijske 
skupine z zadnjega letališča pred vstopom v zračni prostor 
države, kjer bo potekala inšpekcija država pogodbenica, v kateri 
se opravlja inšpekcija, ali država pogodbenica gostiteljica zagotovi, 
da je načrt poleta prijavljen v skladu s 23. odstavkom in odobren 
tako, da lahko inšpekcijska skupina prispe na vstopni mejni prehod 
do predvidenega časa prihoda. 

25. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, poskrbi 
za parkiranje, varnostno zaščito, servisiranje in gorivo, kot to 
zahteva Tehnični sekretariat za letala inšpekcijske skupine na 
vstopnem mejnem prehodu, kadar ima Tehnični sekretariat taka 
letala v lasti ali zakupu. Takim letalom ni treba plačati pristajalnih in 
vzletnih taks in podobnih dajatev. Tehnični sekretariat krije stroške 
goriva, varnostne zaščite in servisiranja. 

Upravni dogovori 

26. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pogfcrbi 
oziroma uredi ugodnosti, ki jih potrebuje inšpekcijska skupina, 
kot so komunikacijska sredstva, tolmačenje, kolikor je potrebno 
za opravljanje razgovorov in drugih nalog, prevoz, delovni prostor, 
nastanitev, prehrana in zdravstvena oskrba. V zvezi s tem 
Organizacija povrne državi pogodbenici, v kateri se opravlja 
inšpekcija, take stroške, ki so nastali z delom inšpekcijske 
skupine. 

Odobrena oprema 

27. Ob upoštevanju 29. odstavka država pogodbenica, v kateri 
se opravlja inšpekcija, ne sme omejevati inšpekcijske skupine pri 
prinašanju na kraj inšpekcije opreme, odobrene v skladu z 28. 
odstavkom, ki jo je Tehnični sekretariat določil kot potrebno za 
izpolnitev inšpekcijskih zahtev. Tehnični skretariat pripravi in po 
potrebi dopolni seznam odobrene opreme, ki je morda potrebna 
za prej navedene namene, in predpise o taki opremi v skladu s to 
prilogo. Pri določanju seznama odobrene opreme in teh predpisov 
Tehnični sekretariat zagotovi, da so popolnoma upoštevani 
varnostni vidiki za vse vrste objektov, pri katerih se bo taka 
oprema verjetno uporabljala. Seznam odobrene opreme 
obravnava in odobri Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

28. Oprema je pod skrbništvom Tehničnega sekretariata in 
Tehnični sekretariat jo določa, umerja in odobrava. Kolikor je to 
mogoče, Tehnični sekretariat izbere tako opremo, ki je posebej 
namenjena za posebno vrsto zahtevane inšpekcije. Določeno in 
odobreno opremo je treba posebej zaščititi pred nepooblaščenim 
spreminjanjem. 

29. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima 
pravico pregledati opremo v prisotnosti članov inšpekcijske 
skupine na vstopnem mejnem prehodu, t.j. preveriti istovetnost 
opreme, prinesene na ozemlje države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, ali države gostiteljice ali odnesene s tega 
ozemlja, kar pa ne sme vplivati na predpisane časovne okvire. 
Za lažje preverjanje istovetnosti Tehnični sekretariat priloži listine 
in pripomočke za overovitev namembnosti in odobritve opreme. 
Pregled opreme mora dati tudi zadovoljiva zagotovila državi 
pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija, da oprema ustreza 
opisu odobrene opreme za določeno vrsto inšpekcije. Država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, lahko izključi opremo, 
ki ne ustreza temu opisu, ali opremo brez prej omenjenih 
overovitvenih listin in pripomočkov. Postopke za pregled opreme 
obravnava in sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

30. Kadar je po mnenju inšpekcijske skupine treba uporabiti 
opremo, ki je na voljo na kraju samem in ne pripada Tehničnemu 
sekretariatu, ter zaprosi državo pogodbenico, v kateri se opravlja 
inšpekcija, da skupini omogoči uporabo take opreme, je država 
pogodbenica dolžna ugoditi temu zaprosilu, kolikor je to v njeni 
moči. 

D. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Obvestilo 

31. Generalni direktor obvesti državo pogodbenico pred 
načrtovanim prihodom inšpekcijske skupine na vstopni mejni 
prehod in kadar je tako določeno v predpisanih rokih, o njenem 
namenu, da opravi inšpekcijo. 
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32. Obvestila, ki jih posreduje generalni direktor, vključujejo: 

(a) vrsto inšpekcije; 

(b) vstopni mejni prehod; 

(c) datum in predvideni čas prihoda na vstopni mejni prehod; 

(d) prevozna sredstva za prihod na vstopni mejni prehod; 

(e) kraj, kjer bo opravljena inšpekcija; 

(f) imena inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov; 

(g) po potrebi dovoljenje za posebne polete. 

33. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, potrdi 
prejem obvestila Tehničnega sekretariata o namenu, da se opravi 
inšpekcija, najkasneje eno uro po prejemu takega obvestila. 

34. Pri inšpekciji objekta države pogodbenice, ki je na ozemlju 
druge države pogodbenice, morata biti obe državi pogodbenici 
sočasno obveščeni v skladu z 31. in 32. odstavkom. 

Vstop na ozemlje države pogodbenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija, ali države gostiteljice in prevoz na kraj inšpekcije 

35. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ali država 
pogodbenica gostiteljica, ki je bila obveščena o prihodu 
inšpekcijske skupine, ji zagotovi takojšen vstop na ozemlje in s 
pomočjo spremstva v državi ali z drugimi sredstvi naredi vse, kar 
je v njeni moči, da zagotovi varno pot za inšpekcijsko skupino in 
njeno opremo ter potrebščine od vstopnega mejnega prehoda do 
kraja oziroma krajev inšpekcije in do izstopnega mejnega prehoda. 

36. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ali država 
pogodbenica gostiteljica po potrebi pomaga inšpekcijski skupini, 
da pride na kraj inšpekcije najkasneje v 12 urah po prihodu na 
vstopni mejni prehod. 

Predinšpekcijsko obveščanje 

37. Ob prihodu na kraj inšpekcije in pred začetkom inšpekcije 
inšpekcijsko skupino predstavniki objekta s pomočjo zemljevidov 
in druge potrebne dokumentacije seznanijo z objektom, 
dejavnostmi, ki se tam izvajajo, varnostnimi ukrepi ter upravno in 
logistično ureditvijo, potrebno za inšpekcijo. Čas, porabljen za 
obveščanje, je omejen na najmanjši potrebni čas in v nobenem 
primeru ne sme biti daljši od treh ur. 

E. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJ 

Splošna pravila 

38. Člani inšpekcijske skupine opravljajo svoje naloge v skladu z 
določbami te konvencije in po pravilih, ki jih določi generalni 
direktor, ter sporazumih o objektih, sklenjenih med državami 
pogodbenicami in Organizacijo. 

39.Inšpekcijska skupina se strogo ravna po inšpekcijskem 
nalogu, ki ga je izdal generalni direktor. Vzdrži se dejavnosti, ki 
presegajo ta nalog. 

40. Dejavnosti inšpekcijske skupine so organizirane tako, da 
zagotavljajo pravočasovno in učinkovito opravljanje njenih nalog 
in povzročajo čim manj neprijetnosti državi pogodbenici, v kateri 
se opravlja inšpekcija, ali državi gostiteljici in čim manj motijo 
objekt ali območje, ki ga pregledujejo. Inšpekcijska skupina se 

izogiba nepotrebnemu oviranju in povzročanju zastojev pri 
delovanju objekta in vplivanju na njegovo varnost. Inšpekcijska 
skupina zlasti ne sme voditi obratovanja nobenega objekta. Če 
inšpektorji menijo, da je za izpolnitev njihovega naloga potrebno 
posebno obratovanje objekta, zahtevajo od imenovanega 
predstavnika pregledovanega objekta, da tako obratovanje izvede. 
Predstavnik pregledovanega objekta izpolni zahtevo, kolikor je to 
le mogoče. 

41. Pri izpolnjevanju dolžnosti na ozemlju države pogodbenice, v 
kateri se opravlja inšpekcija, ali države gostiteljice, člane 
inšpekcijske skupine, če to zahteva država pogodbenica, v kateri 
se opravlja inšpekcija, spremljajo predstavniki države 
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, vendar to 
inšpekcijske skupine ne sme zadrževati ali drugače ovirati pri 
opravljanju njenih nalog. 

42. Tehnični sekretariat izdela podrobne postopke za opravljanje 
inšpekcij in jih vključi v inšpekcijski priročnik, pri tem pa upošteva 
smernice, ki jih obravnava in sprejme Konferenca na podlagi 
pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

Varnost 

43. Pri izvajanju svojih dejavnosti inšpektorji in inšpekcijski asistenti 
spoštujejo varnostne predpise, določene na kraju inšpekcije, 
vključno s predpisi za zaščito nadzorovanega okolja znotraj 
objekta in predpisi za osebno varnost. Z a izpolnjevanje teh zahtev 
Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena 
obravnava in sprejme ustrezne podrobne postopke. 

Komunikacije 

44. Inšpektorji imajo ves čas bivanja v državi pravico komunicirati 
s sedežem Tehničnega sekretarita. V ta namen lahko uporabljajo 
svojo lastno pravilno potrjeno odobreno opremo in lahko zaprosijo, 
da jim država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ali 
država pogodbenica gostiteljica zagotovi dostop do drugih 
telekomunikacij. Inšpekcijska skupina ima pravico uporabljati svoj 
lastni dvosmerni sistem radijskih zvez med osebjem, ki nadzoruje 
mejo območja, in drugimi člani inšpekcijske skupine. 

Pravice inšpekcijske skupine in države pogodbenice, v kateri 
se opravlja inšpekcija 

45. Inšpekcijska skupina ima v skladu z ustreznimi členi in prilogami 
te konvencije ter sporazumi o objektih in postopkih, ki so določeni 
v inšpekcijskem priročniku, pravico do neoviranega dostopa do 
kraja inšpekcije. Predmete, ki jih je treba pregledati, bodo izbrali 
inšpektorji. 

46. Inšpektorji se imajo pravico pogovoriti s komer koli od osebja 
v objektu v prisotnosti predstavnikov države pogodbenice, v kateri 
se opravlja inšpekcija, da ugotovijo ustrezna dejstva. Inšpektorji 
lahko zahtevajo le informacije in podatke, ki so potrebni za 
opravljanje inšpekcije, in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, jim mora take informacije dati. Država pogodbenica, v 
kateri se opravlja inšpekcija, ima pravico ugovarjati vprašanjem, 
postavljenim osebju v objektu, če meni, da ta vprašanja za 
inšpekcijo niso pomembna. Če se vodja inšpekcijske skupine ne 
strinja in trdi, da so pomembna, se vprašanja predložijo državi 
pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija, v pisni obliki, da 
nanje odgovori. Inšpekcijska skupina lahko posebej navede vsako 
zavrnitev dovoljenja za pogovore, dovoljenje, da bi bilo na 
vprašanja odgovorjeno ter vsa dana pojasnila, in sicer v tistem 
delu inšpekcijskega poročila, ki obravnava sodelovanje z državo 
pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija. 

47. Inšpektorji imajo pravico pregledati dokumentacijo in zapise, 
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za katere menijo, da so pomembni za izvajanje njihove naloge. 

48. Inšpektorji imajo pravico, da na njihovo zahtevo predstavniki 
države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, ali 
pregledovanega objekta fotografirajo. Na voljo mora biti možnost 
za takojšnje razvijanje fotografij. Inšpekcijska skupina ugotovi, ali 
fotografije ustrezajo zahtevanim, in če ne, je treba ponovno 
fotografirati. Inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri 
se opravlja inšpekcija, obdržita vsaka po eno kopijo vsake 
fotografije. 

49. Predstavniki države pogodbenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija, imajo pravico opazovati vse dejavnosti preverjanja, ki 
jih opravlja inšpekcijska skupina. 

50. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, dobi na 
svojo zahtevo kopije informacij in podatkov, ki jih je o njenem 
objektu ali njenih objektih zbral Tehnični sekretariat. 

51. Inšpektorji imajo pravico zahtevati pojasnila v zvezi z 
dvoumnostmi, ki se pojavijo med inšpekcijo. Takšne zahteve se 
nemudoma posredujejo prek predstavnika države pogodbenice, 
v kateri se opravlja inšpekcija. Predstavnik države pogodbenice, 
v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi inšpekcijski skupini že 
med inšpekcijo taka pojasnila, kot so potrebna za odpravo 
dvoumnosti. Če se vprašanja v zvezi z objektom ali zgradbo na 
kraju inšpekcije ne rešijo,^e objekt ali zgradba, če se tako zahteva, 
fotografirata z namenom, da se razjasnita njuna narava in funkcija. 
Če dvoumnosti ni mogoče odpraviti med inšpekcijo, inšpektorji 
takoj obvestijo Tehnični sekretariat. Inšpektorji vključijo v 
inšpekcijsko poročilo vsako tako nerešeno vprašanje, ustrezna 
pojasnila in en izvod vsake posnete fotografije. 

Zbiranje vzorcev, ravnanje z njimi in njihova analiza 

52. Predstavniki države pogodbenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija, ali pregledovanega objekta jemljejo vzorce na zahtevo 
inšpekcijske skupine v prisotnosti inšpektorjev. Če je tako vnaprej 
dogovorjeno s predstavniki države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, ali pregledovanega objekta, lahko inšpekcijska 
skupina sama jemlje vzorce. 

53. Kjer je to mogoče, se vzorci analizirajo na kraju samem. 
Inšpekcijska skupina ima pravico analizirati vzorce na kraju 
samem z odobreno opremo, ki jo je prinesla s seboj. Na zahtevo 
inšpekcijske skupine država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, v skladu z dogovorjenimi postopki zagotovi pomoč za 
analizo vzorcev na kraju samem. Druga možnost pa je, da lahko 
inšpekcijska skupina zahteva, da se ustrezne analize na kraju 
samem opravijo v njeni prisotnosti. 

54. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima 
pravico zadržati dele vseh vzetih vzorcev ali vzeti enake vzorce 
in prisostvovati analizi vzorcev na kraju samem. 

55. Če se zdi inšpekcijski skupini to potrebno, prenese vzorce za 
analizo na drugem kraju v laboratorije, ki jih določi Organizacija. 

56. Generalni direktorje prvi odgovoren za varnost, nedotakljivost 
in ohranitev vzorcev in mora zagotoviti, da je zavarovana 
zaupnost vzorcev, prenesenih za analizo na drugem kraju. 
Generalni direktor to doseže v skladu s postopki, ki jih za vključitev 
v inšpekcijski priročnik obravnava in sprejme Konferenca na 
podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. Generalni direktor 
v ta namen: 

(a) vzpostavi strog režim, ki ureja zbiranje vzorcev, ravnanje z 
njimi, njihov prevoz in analizo; 

(b) potrdi laboratorije, pooblaščene za opravljanje različnih vrst 
analiz; 

(c) nadzira standardizacijo opreme in postopkov v teh 
pooblaščenih laboratorijih, prenosne opreme in postopke za 
analizo in spremlja izvajanje kontrole kakovosti in splošne 
standarde, povezane s potrditvijo teh laboratorijev, prenosne 
opreme in postopkov in 

(d) izmed pooblaščenih laboratorijev izbere tiste, ki opravljajo 
analitične in druge naloge v zvezi s posebnimi preiskavami. 

57. Kadar je treba opraviti analizo na drugem kraju, je treba vzorce 
analizirati v najmanj dveh pooblaščenih laboratorijih. Tehnični 
sekretariat zagotovi hitro obdelavo rezultatov analize. Za vzorce 
je odgovoren Tehnični sekretariat in vse neuporabljene vzorce ali 
ostanke vzorcev je treba vrniti Tehničnemu sekretariatu. 

58. Tehnični sekretariat zbere rezultate laboratorijskih analiz 
vzorcev, ki so pomembni za skladnost s to konvencijo, in jih 
vključi v končno inšpekcijsko poročilo. Tehnični sekretariat vključi 
v poročilo podrobne informacije o opremi in metodologiji, ki so jo 
uporabili pooblaščeni laboratoriji. 

Podaljšanje trajanja inšpekcije 

59. Čas trajanja inšpekcije se lahko podaljša v dogovoru s 
predstavnikom države pogodbenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija. 

Poročanje 

60. Takoj po koncu inšpekcije se inšpekcijska skupina sestane s 
predstavniki države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, 
in osebjem, ki je odgovorno za kraj inšpekcije, da pregledajo prve 
ugotovitve inšpekcijske skupine in razjasnijo morebitne 
dvoumnosti. Inšpekcijska skupina predstavnikom države, v kateri 
se opravlja inšpekcija, v pisni obliki dostavi svoje prve ugotovitve 
v skladu s standardnim obrazcem skupaj s seznamom vseh 
vzorcev in kopijami zbranih informacij in podatkov in drugim 
gradivom, ki ga je treba odnesti s kraja inšpekcije. Dokument 
podpiše vodja inšpekcijske skupine. Predstavnik države, v kateri 
se opravlja inšpekcija, tudi podpiše ta dokument v znak, da se je 
seznanil z njegovo vsebino. Ta sestanek mora biti končan 
najkasneje 24 ur po dokončanju inšpekcije. 

F. ODHOD 

61. Takoj ko so končani poinšpekcijski postopki, inšpekcijska 
skupina v najkrajšem možnem času zapusti ozemlje države 
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, ali države gostiteljice. 

G. POROČILA 

62. Najkasneje 10 dni po inšpekciji inšpektorji pripravijo stvarno 
končno poročilo o dejavnostih, ki so jih opravili, in o svojih 
ugotovitvah. Poročilo vsebuje samo dejstva, pomembna za 
skladnost s to* konvencijo, kot je bilo predvideno v inšpekcijskem 
nalogu. Poročilo vsebuje tudi informacije o tem, kako je država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, sodelovala z 
inšpekcijsko skupino. Poročilu so lahko priložena ločena 
zapažanja inšpektorjev. Poročilo je treba obravnavati kot zaupno. 

63. Končno poročilo se takoj predloži državi pogodbenici, v kateri 
je bila opravljena inšpekcija. Poročilu je treba priložiti vse pisne 
pripombe, ki jih država, v kateri je bila opravljena inšpekcija, takoj 
da k navedenim ugotovitvam. Končno poročilo se skupaj z 
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dodanimi pripombami države pogodbenice, v kateri je bila 
opravljena inšpekcija, predloži generalnemu direktorju nakasneje 
30 dni po inšpekciji. 

64. Če poročilo vsebuje negotovosti, ali če sodelovanje med 
državnim organom in inšpektorji ni ustrezalo zahtevanim 
standardom, se generalni direktor obrne na državo pogodbenico 
za pojasnilo. 

65. Če negotovosti ni mogoče odpraviti ali so ugotovljena dejstva 
taka, da kažejo na to, da obveznosti, sprejete po tej konvenciji, 
niso bile izpolnjene, generalni direktor takoj obvesti Izvršni svet. 

H. UPORABA SPLOŠNIH DOLOČB 

66. Določbe tega dela veljajo za vse inšpekcije, ki se opravljajo na 
podlagi te konvencije, razen kadar se določbe tega dela razlikujejo 
od določb za posebne vrste inšpekcij v III. do IX. delu te priloge, 
ko imajo prednost te druge določbe. 

III. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE ZA UKREPE 
PREVERJANJA NA PODLAGI 4. IN 
5. ČLENA TER 3. ODSTAVKA 6. ČLENA 

A. ZAČETNE INŠPEKCIJE IN SPORAZUMI O 
OBJEKTIH 

1. Za vsak prijavljen objekt, ki se preverja na kraju samem na 
podlagi 4. in 5. člena ter 3. odstavka 6. člena, se opravi začetna 
inšpekcija takoj, ko je objekt prijavljen. Namen te inšpekcije objekta 
je preveriti dostavljene informacije in pridobiti vse dodatne 
informacije, potrebne za načrtovanje prihodnjega preverjanja v 
objektu, vključno z inšpekcijami na kraju samem in neprekinjenim 
spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem ter pripravo 
sporazumov o objektih. 

2. Države pogodbenice zagotovijo, da Tehnični sekretariat lahko 
opravi preverjanje prijavnih deklaracij in začne izvajati sistematične 
ukrepe preverjanja na vseh objektih v določenih časovnih okvirih 
po tem, ko ta konvencija začne zanjo veljati. 

3. Vsaka država pogodbenica z Organizacijo sklene sporazum o 
objektu za vsak prijavljen objekt, ki se preverja na kraju samem 
na podlagi 4. in 5. člena ter 3. odstavka 6. člena. 

4. Sporazumi o objektih morajo biti sklenjeni najkasneje 180 dni 
po tem, ko začne ta konvencija veljati za državo pogodbenico, ali 
po tem, ko je bil objekt prvič prijavljen, izjema je le objekt za 
uničevanje kemičnega orožja, za katerega veljajo odstavki od 5 
do 7. 

5. V primeru objekta za uničevanje kemičnega orožja, ki začne 
delovati kasneje kot v enem letu, potem ko je konvencija za 
državo pogodbenico začela veljati, mora biti sporazum o objektu 
sklenjen najkasneje 180 dni pred začetkom delovanja objekta. 

6. V primeru objekta za uničevanje kemičnega orožja, ki že 
obratuje, ko začne konvencija za državo pogodbenico veljati, ali 
ki začne obratovati najkasneje eno leto po tem, mora biti sporazum 
o objektu sklenjen najkasneje 210 dni, potem ko je konvencija za 
državo pogodbenico začela veljati, izjemoma pa lahko Izvršni 
svet odloči, da zadostujejo prehodni dogovori o preverjanju, 
odobreni na podlagi 51. odstavka IV. (A) dela te priloge, ki vsebujejo 

prehodni sporazum o objektu, določbe za preverjanje z inšpekcijo 
na kraju samem in spremljanje stanja z inštrumenti na kraju samem 
ter časovni okvir za uporabo teh dogovorov. 

7. V primeru objekta, navedenega v 6. odstavku, ki bo prenehal 
obratovati najkasneje v dveh letih, potem ko začne konvencija za 
državo pogodbenico veljati, jahko Izvršni svet odloči, da 
zadostujejo prehodni dogovori o preverjanju, sprejeti v skladu z 
51. odstavkom IV. (A) dela te priloge, ki vsebujejo prehodni 
sporazum o objektu, določbe za preverjanje z inšpekcijo na kraju 
samem in spremljanje stanja z inštrumenti na kraju samem ter 
časovni okvir za uporabo teh dogovorov. 

8. Sporazumi o objektih temeljijo na vzorcih za take sporazume in 
določajo podrobne ureditve za inšpekcije v vsakem objektu. 
Vzorčni sporazumi vključujejo določbe za upoštevanje prihodnjega 
tehnološkega razvoja ter jih obravnava in sprejme Konferenca 
na podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

9. Tehnični sekretariat lahko hrani na vsakem mestu zapečaten 
zabojnik za fotografije, načrte in druge informacije, ki jih bo morebiti 
potreboval pri naslednjih inšpekcijah. 

B. STALNE UREDITVE 

10. Kjer je to primerno, ima Tehnični sekretariat pravico imeti 
nameščene inštrumente in sisteme za neprekinjeno spremljanje 
stanja ter plombe in jih uporabljati v skladu z ustreznimi določbami 
te konvencije in sporazumi o objektih med državami pogodbe- 
nicami in Organizacijo. 

11. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima v 
skladu z dogovorjenimi postopki pravico pregledati vsak 
inštrument, ki ga uporablja ali ga je namestila inšpekcijska skupina, 
in ga dati preveriti v prisotnosti predstavnikov države pogodbenice, 
v kateri se opravlja inšpekcija. Inšpekcijska skupina ima pravico 
do uporabe inštrumentov, ki jih je namestila država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekcija, za lastno spremljanje tehnološkega 
postopka uničevanja kemičnega orožja. V ta namen ima 
inšpekcijska skupina pravico pregledati tiste inštrumente, ki jih 
namerava uporabiti za preverjanje uničevanja kemičnega orožja, 
in jih dati preveriti v svoji prisotnosti. 

12. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi 
potrebne priprave in podporo za postavitev inštrumentov in 
sistemov za neprekinjeno spremljanje stanja. 

13. Za izvajanje 11. in 12. odstavka Konferenca obravnava in 
sprejme primerne podrobne postopke na podlagi pododstavka (i) 
21. odstavka 8. člena. 

14. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, takoj 
obvesti Tehnični sekretariat, če na objektu, kjer so nameščeni 
inštrumenti za spremljanje stanja, pride ali bi lahko prišlo do 
dogodka, ki bi lahko vplival na sistem spremljanja stanja. Država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, s Tehničnim 
sekretariatom usklajuje nadaljnje ukrepanje s ciljem, da se čim 
prej ponovno vzpostavi delovanje sistema za spremljanje stanja 
in po potrebi uvedejo začasni ukrepi. 

15. Inšpekcijska skupina med vsako inšpekcijo preveri in potrdi, 
da sistem za spremljanje stanja pravilno deluje in da so nameščene 
plombe ostale nedotaknjene. Poleg tega so lahko potrebni obiski 
za servisiranje sistema za spremljanje stanja, da se lahko opravijo 
kakršna koli potrebna vzdrževalna dela ali zamenja opremo ali 
se po potrebi prilagodi področje, ki ga pokriva sistem za 
spremljanje stanja. 
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16. Če sistem za spremljanje stanja kaže kakršne koli 
nepravilnosti, Tehnični sekretariat takoj ukrepa, da ugotovi, ali je 
to posledica slabega delovanja opreme ali dejavnosti na objektu. 
Če po pregledu problem še ni rešen, Tehnični sekretariat takoj 
preveri, kakšno je dejansko stanje tudi s pomočjo takojšnje 
inšpekcije objekta na kraju samem ali obiska v njem, če je to 
potrebno.Tehnični sekretariat vsak tak problem, takoj ko ga odkrije, 
javi državi pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija, ta pa 
mora pomagati pri njegovi rešitvi. 

C. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

17. Državo pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, je treba, 
razen kot je podrobno opredeljeno v 18. odstavku, obvestiti o 
inšpekcijah najmanj 24 ur pred načrtovanim prihodom inšpekcijske 
skupine na vstopni mejni prehod. 

18. Državo pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, je treba 
obvestiti o začetnih inšpekcijah najmanj 72 ur pred predvidenim 
časom prihoda inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod. 

IV. (A) DEL 
UNIČEVANJE KEMIČNEGA OROŽJA IN 
NJEGOVO PREVERJANJE NA PODLAGI 
4. ČLENA 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Kemično orožje 

1. Prijavna deklaracija države pogodbenice o kemičnem orožju 
na podlagi točke (ii) pododstavka (a) 1. odstavka 3. člena vsebuje: 

(a) skupno količino vsake prijavljene kemikalije; 

(b) točno mesto objekta za skladiščenje kemičnega orožja, 
označeno z: 

(i) imenom; 

(ii) geografskimi koordinatami in 

(ili) podrobno shemo prostora, vključno z načrtom meja in lokacijo 
območij bunkerjev/skladišč znotraj objekta. 

(c) podroben popis vsakega objekta za skladiščenje kemičnega 
orožja, ki vsebuje: 

(I) kemikalije, opredeljene kot kemično orožje vskladu z 2. členom; 

(ii) nepolnjeno strelivo, naboje, pripomočke in opremo, opredeljeno 
kot kemično orožje; 

(iii) opremo, posebej zasnovano za uporabo neposredno v 
povezavi z uporabo streliva, nabojev, pripomočkov In opreme, 
navedenih v točki (ii); 

(iv) kemikalije, posebej zasnovane za uporabo neposredno v 
povezavi z uporabo streliva, nabojev, pripomočkov in opreme, 
navedenih v točki (ii). 

2. Za prijavno deklaracijo kemikalij, navedenih v točki (i) 
pododstavka (c) 1. odstavka, velja: 

(a) kemikalije je treba prijaviti v skladu s seznami, navedenimi v 

Prilogi o kemikalijah; 

(b) za kemikalijo, ki nI našteta v seznamih Priloge o kemikalijah, je 
treba zagotoviti zahtevane informacije za morebitno uvrstitev 
kemikalije v ustrezen seznam, vključno s strupenostjo čiste 
spojine. Za predhodno sestavino je treba navesti strupenost in 
podatke o glavnem končnem reakcijskem produktu oziroma 
produktih; 

(c) podatki o kemikalijah morajo vsebovati kemijsko ime v skladu 
z veljavno nomenklaturo Mednarodnega združenja za čisto in 
uporabno kemijo (IUPAC), strukturno formulo in registrsko številko 
CAS, če je dodeljena. Za predhodno sestavino je treba navesti 
strupenost in podatke o glavnem končnem reakcijskem produktu 
oziroma produktih; 

(d) za zmesi dveh ali več kemikalij je treba navesti odstotni sestav 
zmesi in podatke za vsako kemikalijo posebej, zmes pa je treba 
prijaviti v skupini najbolj strupene kemikalije v zmesi. Če je 
komponenta binarnega kemičnega orožja zmes dveh ali več 
kemikalij, je treba navesti odstotni sestav zmesi in podatke za 
vsako kemikalijo posebej; 

(e) binarno kemično orožje je treba prijaviti pod ustreznim končnim 
produktom v okviru skupin kemičnega orožja, navedenih v 16. 
odstavku. Za vsako vrsto dvokomponentnega kemičnega streliva 
ali pripomočka je treba navesti naslednje dodatne informacije: 

(i) kemijsko ime strupenega končnega produkta; 

(ii) kemijsko sestavo in količino vsake komponente; 

(iii) dejansko masno razmerje med komponentami; 

(iv) katera komponenta je obravanavana kot ključna komponenta; 

(v) načrtovano količino strupenega končnega produkta, 
izračunano stehiometrično iz ključne komponente s 100-odstotnim 
teoretičnim izkoristkom. Šteje se, daje prijavljena količina (v tonah) 
ključne komponente za določen strupen končni produkt enaka 
količini (v tonah) tega končnega strupenega produkta, 
izračunanega stehiometrično s 100-odstotnim teoretičnim 
izkoristkom. 

(f) za večkomponentno kemično orožje je prijavna deklaracija 
analogna tisti, ki je predvidena za binarno kemično orožje; 

(g) za vsako kemikalijo je treba prijaviti obliko skladiščenja, tj. 
strelivo, naboji, pripomočki, oprema ali posode za razsuti mate- 
rial ali večje količine In druge posode. Za vsako obliko skladiščenja 
je treba navesti: 

(i) vrsto; 

(ii) velikost ali kaliber; 

(iii) število enot in 

(iv) nazivno maso kemičnega polnila na enoto; 

(h) za vsako kemikalijo je treba prijaviti skupno maso, ki je v 
skladišču; 

(i) za kemikalije, skladiščene v razsutem stanju ali v večjih 
količinah, je treba prijaviti tudi odstotek čistosti, če je znan. 

3. Za vsako vrsto napolnjenega streliva, nabojev, pripomočkov 
ali opreme iz točke (ii) pododstavka (c) 1. odstavka naj informacija 
vsebuje: 
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(a) število enot; 

(b) nazivno prostornino polnila na enoto; 

(c) predvideno kemično polnilo. 

Prijavne deklaracije kemičnega orožja na podlagi točke (iii) 
pododstavka (a) 1. odstavka 3. člena 

4. Prijavna deklaracija kemičnega orožja na podlagi točke (iii) 
pododstavka (a) 1. odstavka 3. člena vsebuje vse podatke, 
navedene v predhodnih odstavkih 1 do 3. Država pogodbenica, 
na katere ozemlju je kemično orožje, je odgovorna za sklenitev 
ustreznih dogovorov z drugo državo, da se zagotovi predložitev 
prijavnih deklaracij. Če država pogodbenica, na katere ozemlju je 
kemično orožje, ne more izpolniti svojih obveznosti po tem 
odstavku, mora za to navesti razloge. 

Izjave o preteklih prenosih in sprejemih 

5. Država pogodbenica, ki je prenesla ali sprejela kemično orožje 
po 1. januarju 1946, prijavi take prenose ali sprejeme na podlagi 
točke (iv) pododstavka (a) 1. odstavka 3. člena, če je bila 
prenesena ali sprejeta količina večja od 1 tone posamezne 
kemikalije na eno leto v obliki streliva ali drugače. To deklaracijo je 
treba napisati na obrazcu za popis v obliki popisa, kot je določen 
v 1. in 2. odstavku. Izjava naj navaja tudi države dobaviteljice ali 
prejemnice, datume prenosov ali sprejemov in čimnatančnejšo 
sedanjo lokacijo vsega prenesenega. Kadar niso na voljo vsi 
podrobni podatki o prenosih ali sprejemih kemičnega orožja za 
obdobje med 1. januarjem 1946 in 1. januarjem 1970, država 
pogodbenica prijavi vse podatke, ki so ji na voljo, in pojasni, zakaj 
ne more predložiti popolne izjave. 

Predložitev splošnega načrta za uničenje kemičnega orožja 

6. Splošni načrt za uničenje kemičnega orožja, predložen na 
podlagi točke (v) pododstavka (a) 1. odstavka 3. člena, daje 
pregled nad celovitim nacionalnim programom države pogodbe- 
nice za uničenje kemičnege orožja in informacije o prizadevanjih 
države pogodbenice, da izpolni zahteve za uničenje, ki jih vsebuje 
ta konvencija. Načrt podrobno določa: 

(a) splošen program uničevanja z vrstami in približnimi količinami 
kemičnega orožja, načrtovanega za uničenje v vsakem letnem 
obdobju uničevanja za vsak obstoječ objekt za uničevanje 
kemičnega orožja, in če je možno, za vsak načrtovan objekt za 
uničevanje kemičnega orožja; 

(b) število obstoječih ali načrtovanih objektov za uničevanje 
kemičnega orožja, ki bodo delovali v obdobju uničevanja; 

(c) za vsak obstoječ ali načrtovan objekt za uničevanje kemičnega 
orožja: 

(i) ime in mesto in 

(ii) vrste in približne količine kemičnega orožja ter vrste (na primer 
živčni bojni strupi ali mehurjevci) in približno količino kemičnega 
polnila, ki ga je treba uničiti; 

(d) načrte in programe za usposabljanje osebja za delo v objektih 
za uničevanje; 

(e) državne standarde za varnost in emisije, ki jim morajo objekti 
zadostiti; 

(f) informacije o razvoju novih načinov za uničevanje kemičnega 
orožja in o izboljšanju obstoječih načinov; 

(g) oceno stroškov za uničevanje kemičnega orožja in 

(h) vse zadeve, ki bi lahko neugodno vplivale na nacionalni pro- 
gram uničevanja. 

B. UKREPI ZA ZAVAROVANJE SKLADIŠČNIH 
OBJEKTOV IN PRIPRAVA SKLADIŠČNIH OBJEKTOV 

7. Najkasneje do predložitve prijavne deklaracije kemičnega orožja 
država pogodbenica sprejme takšne ukrepe, ki se ji zdijo primerni 
za zavarovanje njenih skladiščnih objektov, in prepreči vsak 
premik kemičnega orožja iz objektov, razen odstranitve zaradi 
uničenja. 

8. Država pogodbenica zagotovi tako razporeditev kemičnega 
orožja v svojih skladiščnih objektih, da omogoči takojšen dostop 
za preverjanje v skladu z odstavki 37 do 49. 

9. Skladiščni objekt ostaja sicer zaprt za kakršen koli premik 
kemičnega orožja iz objekta, razen za njegovo odstranitev zaradi 
uničenja, vendar lahko država pogodbenica v objektu še naprej 
opravlja redna vzdrževalna dela, vključno z rednim vzdrževanjem 
kemičnega orožja; spremlja stanje v objektu zaradi varnosti in 
fizično varuje objekt ter pripravlja kemično orožje za uničenje. 

10. V vzdrževanje kemičnega orožja ne sodita: 

(a) zamenjava bojnega strupa ali ohišja streliva; 

(b) sprememba prvotnih lastnosti streliva ali njegovih delov ali 
komponent. 

11. Vsa vzdrževalna dela spremlja Tehnični sekretariat. 

C. UNIČEVANJE 

Načela in načini za uničevanje kemičnega orožja 

12. "Uničevanje kemičnega orožja" pomeni postopek, s katerim 
se kemikalije v bistvu ireverzibilno pretvorijo v obliko, ki je 
neprimerna za proizvodnjo kemičnega orožja, in s katerim 
postanejo strelivo in drugi pripomočki kot taki za vedno neuporabni. 

13. Vsaka država pogodbenica določi, kako bo uničila kemično 
orožje, vendar pa ne sme uporabljati naslednjih postopkov: 
odlaganje v katere koli vode, zakopavanje v zemljo, sežiganje na 
prostem. Kemično orožje lahko uničuje le v posebej določenih in 
primerno projektiranih in opremljenih objektih. 

14. Vsaka država pogodbenica zagotovi, da so njeni objekti za 
uničevanje kemičnega orožja zgrajeni in da delujejo na način, ki 
zagotavlja uničevanje kemičnega orožja, in daje mogoče postopek 
uničevanja preverjati po določbah te konvencije. 

Vrstni red uničevanja 

15. Vrstni red uničevanja kemičnega orožja temelji na obveznostih, 
določenih v 1. in drugih členih, vključno z obveznostmi za 
sistematično preverjanje na kraju samem. Upošteva interese 
držav pogodbenic za nezmanjšano varnost v obdobju uničevanja, 
krepitev zaupanja v zgodnji fazi uničevanja, postopno pridobivanje 
izkušenj med uničevanjem kemičnega orožja in izvedljivost ne 
glede na dejansko sestavo nakopičenih zalog in izbrane načine 
za uničevanje kemičnega orožja. Vrstni red uničevanja temelji na 
načelu izenačevanja. 

16. Za namene uničevanja se kemično orožje, ki ga prijavi država 
pogodbenica, deli v tri skupine: 
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1. skupina: kemično orožje na podlagi kemikalij iz Seznama 1 ter 
njegovi deli in komponente; 

2. skupina: kemično orožje na podlagi vseh drugih kemikalij ter 
njegovi deli in komponente; 

3. skupina: nepolnjeno strelivo in pripomočki ter oprema, posebej 
zasnovani za uporabo neposredno v povezavi z uporabo 
kemičnega orožja. 

17. Država pogodbenica začne: 

(a) uničevati kemično orožje 1. skupine najkasneje dve leti po 
tem, ko začne konvencija zanjo veljati, in uničevanje dokonča 
najkasneje 10 let po začetku veljavnosti te konvencije. Država 
pogodbenica uniči kemično orožje v skladu z naslednjimi roki za 
uničenje: 

(i)1. faza: najkasneje dve leti po začetku veljavnosti te konvencije 
mora biti končano testiranje njenega prvega objekta za uničevanje. 
Najmanj 1 odstotek kemičnega orožja 1. skupine je treba uničiti 
najkasneje v treh letih po začetku veljavnosti te konvencije; 

(ii) 2. faza: najmanj 20 odstotkov kemičnega orožja 1. skupine je 
treba uničiti najkasneje pet let po začetku veljavnosti te konvencije; 

(iii) 3. faza: najmanj 45 odstotkov kemičnega orožja 1. skupine je 
treba uničiti najkasneje sedem let po začetku veljavnosti te 
konvencije; 

(iv) 4. faza: vse kemično orožje 1. skupine je treba uničiti najkasneje 
10 let po začetku veljavnosti te konvencije. 

(b) uničevati kemično orožje 2. skupine najkasneje eno leto po 
tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, in uničevanje dokonča 
najkasneje pet let po začetku veljavnosti te konvencije. Kemično 
orožje 2. skupine je treba uničevati v enakih letnih stopnjah 
povečanja med vsem obdobjem uničevanja. Faktor primerjave 
za tako orožje je masa kemikalij v 2. skupini in 

(c) uničevati kemično orožje 3. skupine najkasneje eno leto po 
tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, in dokonča uničevanje 
najkasneje pet let po začetku veljavnosti te konvencije. Kemično 
orožje 3. skupine je treba uničevati v enakih letnih stopnjah 
povečanja med vsem obdobjem uničevanja. Faktor primerjave 
za nepolnjeno strelivo in pripomočke je izražen v nazivni količini 
polnila (m3), za opremo pa v številu enot. 

18. Za uničevanje binarnega kemičnega orožja velja: 
(a) za vrstni red uničevanja velja, da je prijavljena količina (v 
tonah) ključne komponente, namenjene za določen strupen končni 
produkt, enaka količini (v tonah) tega končnega strupenega 
produkta, izračunani stehiometrično s 100-odstotnim teoretičnim 
izkoristkom; 

(b) zahteva za uničenje določene količine ključne komponente 
vsebuje tudi zahtevo za uničenje ustrezne količine druge 
komponente, izračunane iz dejanskega masnega razmerja 
komponent pri ustrezni vrsti dvokomponentnega kemičnega 
streliva oziroma pripomočka; 

(c) če je prijavljeno več druge komponente, kot je je potrebne na 
podlagi dejanskega masnega razmerja med komponentama, je 
treba presežek uničiti v prvih dveh letih po začetku uničevanja; 

(d) ob koncu vsakega naslednjega leta uničevanja lahko država 
pogodbenica zadrži količino druge prijavljene komponente, ki je 
določena na podlagi dejanskega masnega razmerja komponent 
pri ustrezni vrsti dvokomponentnega kemičnega streliva ali 
pripomočka. 

19. Za večkomponentno kemično orožje je vrstni red uničevanja 
analogen tistemu, ki je predviden za binarno kemično orožje. 

Sprememba vmesnih rokov za uničenje 

20. Izvršni svet pregleda splošne načrte za uničenje kemičnega 
orožja, predložene na podlagi točke (v) pododstavka (a) 1. 
odstavka 3. člena in v skladu s 6. odstavkom, med drugim tudi 
zato, da oceni njihovo skladnost z vrstnim redom uničevanja, 
določenim v odstavkih 15 do 19. Izvršni svet se posvetuje z 
vsako državo pogodbenico, katere načrt ni skladen s temi 
odstavki, z namenom, da se načrt uskladi. 

21. Če država pogodbenica zaradi izrednih okoliščin, na katere 
ne more vplivati, meni, da ne more doseči stopnje uničenja, 
določene za 1., 2. ali 3. fazo vrstnega reda uničevanja kemičnega 
orožja 1. skupine, lahko predlaga spremembe teh stopenj. Tak 
predlog mora biti dan najkasneje 120 dni po začetku veljavnosti 
te konvencije in naj vsebuje podrobno pojasnilo razlogov zanj. 

22. Vsaka država pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe, da 
zagotovi uničevanje kemičnega orožja 1. skupine v skladu z roki 
za uničenje, določenimi v pododstavku (a) 17. odstavka, 
spremenjenimi na podlagi 21. odstavka. Če pa država pogodbenica 
menj, da ne bo mogla zagotoviti odstotka uničenja kemičnega 
orožja 1. skupine, kot ga zahteva vmesni rok za uničenje, lahko 
zaprosi Izvršni svet, da priporoči Konferenci odobritev podaljšanja 
roka. Taka prošnja mora biti vložena najkasneje 180 dni pred 
vmesnim rokom za uničenje in naj vsebuje podrobno pojasnilo 
razlogov za prošnjo in načrte države pogodbenice za zagotovitev, 
da bo lahko izpolnila svoje obveznosti tako, da bo izpolnila naslednji 
vmesni rok za uničenje. 

23. Če je podaljšanje odobreno, je država pogodbenica še vedno 
zavezana izpolniti skupne zahteve za uničenje, kot so določene 
za naslednji rok za uničenje. Podaljšanje, odobreno na podlagi 
tega poglavja, ne sme na noben način spremeniti obveznosti 
države pogodbenice, da uniči vse kemično orožje 1. skupine 
najkasneje 10 let po začetku veljavnosti te konvencije. 

Podaljšanje roka za dokončanje uničenja 

24. Če država pogodbenica meni, da ne bo mogla zagotoviti 
uničenja kemičnega orožja 1. skupine najkasneje 10 let po začetku 
veljavnosti te konvencije, lahko Izvršnemu svetu predloži prošnjo 
za podaljšanje roka za dokončanje uničenja takšnega kemičnega 
orožja. Tako prošnjo mora dati najkasneje devet let po začetku 
veljavnosti te konvencije. 

25. Prošnja naj vsebuje: 

(a) trajanje predlaganega podaljšanja; 

(b) podrobno pojasnilo razlogov za predlagano podaljšanje in 

(c) podroben načrt za uničevanje med predlaganim podaljšanjem 
in preostalim delom prvotnega 10-letnega obdobja za uničenje. 

26. Odločitev o prošnji sprejme Konferenca na svojem naslednjem 
zasedanju na priporočilo Izvršnega sveta. Vsako podaljšanje naj 
bo najmanjše potrebno, v nobenem primeru pa ne sme biti rok za 
državo pogodbenico za dokončanje njenega uničenja vsega 
kemičnega orožja podaljšan na več kot 15 let po začetku 
veljavnosti te konvencije. Izvršni svet določi pogoje za odobritev 
podaljšanja, vključno s posebnimi ukrepi preverjanja, ki se mu 
zdijo potrebni, kakor tudi posebne ukrepe, ki jih mora sprejeti 
država pogodbenica za premagovanje težav pri svojem programu 
za uničevanje. Stroški za preverjanje med podaljšanim obdobjem 
se razporedijo v skladu s 16. odstavkom 4. člena. 
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27. Če je podaljšanje odobreno, država pogodbenica sprejme 
ustrezne ukrepe za izpolnjevanje vseh naslednjih rokov. 

28. Država pogodbenica še naprej dostavlja podrobne letne načrte 
za uničevanje v skladu z 29. odstavkom in letna poročila o uničenju 
kemičnega orožja 1. skupine v skladu s 36. odstavkom, dokler ni 
uničeno vse kemično orožje 1. skupine. Poleg tega država 
pogodbenica najmanj vsakih 90 dni podaljšanega obdobja poroča 
Izvršnemu svetu o svojih dejavnostih za uničevanje. Izvršni svet 
pregleda napredek glede na dokončanje uničenja in sprejme 
potrebne ukrepe za dokumentiranje tega napredka. Izvršni svet 
državam pogodbenicam na zahtevo dostavlja vse informacije v 
zvezi z dejavnostmi za uničevanje med podaljšanim obdobjem. 

Podrobni letni načrti za uničevanje 

29. Podrobne letne načrte za uničevanje je treba predložiti 
Tehničnemu sekretariatu najmanj 60 dni pred začetkom vsakega 
letnega obdobja uničevanja na podlagi pododstavka (a) 7. 
odstavka 4. člena in naj podrobno določajo: 

(a) količino vsake določene vrste kemičnega orožja, ki ga je 
treba uničiti v vsakem objektu za uničevanje, in končne datume, 
kdaj bo določena vrsta kemičnega orožja uničena; 

(b) podrobno shemo kraja vsakega objekta za uničevanje 
kemičnega orožja in kakršne koli spremembe predhodno 
predloženih shem; 

(c) podroben program dejavnosti za vsak objekt za uničevanje 
kemičnega orožja za prihodnje leto, ki opredeljuje potreben čas 
za projektiranje, gradnjo ali spremembo objekta, namestitev 
opreme, pregled opreme ter usposabljanje osebja, postopke za 
uničevanje za vsako določeno vrsto kemičnega orožja in 
predvidena obdobja mirovanja objekta. 

30. Država pogodbenica za vsak svoj objekt za uničevanje 
kemičnega orožja zagotovi podrobne podatke o objektu, da 
pomaga Tehničnemu sekretariatu pri pripravi predhodnih 
postopkov za inšpekcijo v objektu. 

31. Podrobne informacije o objektu za vsak objekt za uničevanje 
kemičnega orožja vsebujejo naslednje podatke: 

(a) ime, naslov in mesto; 

(b) podrobne načrte objekta s pojasnili; 

(c) gradbene načrte objekta, sheme procesov in načrte napeljav 
in naprav; 

(d) podrobne tehnične opise skupaj z gradbenimi načrti in 
specifikacije inštrumentov za opremo, potrebno za: odstranjevanje 
kemičnega polnila iz streliva, pripomočkov in posod; začasno 
skladiščenje odstranjenega kemičnega polnila; uničevanje 
kemikalij in uničevanje streliva, pripomočkov in posod; 

(e) podrobne tehnične opise postopka uničevanja skupaj s 
hitrostjo pretoka materiala, temperaturami in tlaki in načrtovano 
učinkovitost uničevanja; 

(f) načrtovano zmogljivost za vsako določeno vrsto kemičnega 
orožja; 

(g) podroben opis produktov uničevanja in način njihove končne 
odstranitve; 

(h) podroben tehnični opis ukrepov za pomoč pri inšpekcijah v 
skladu s to konvencijo; 

(i) podroben opis vsakega začasnega območja zadrževanja pri 
objektu za uničevanje, od koder se kemično orožje dostavi 
neposredno v proces uničevanja, vključno z načrti kraja in objekta 
ter podatki o skladiščnih zmogljivostih za vsako določeno vrsto 
kemičnega orožja, ki ga je treba uničiti v objektu; 

0) podroben opis veljavnih varnostnih in zdravstvenih ukrepov v 
objektu; 

(k) podroben opis bivalnih in delovnih prostorov za inšpektorje in 

(I) predlagane ukrepe za mednarodno preverjanje. 

32. Država pogodbenica zagotovi za vsak svoj objekt za 
uničevanje kemičnega orožja navodila za obratovanje obrata, 
varnostne in zdravstvene načrte, navodila za delo laboratorijev, 
zagotavljanje kakovosti in nadzora ter pridobljena okoljevarstvena 
dovoljenja, vendar pa ne že prej dostavljenega gradiva. 

33. Država pogodbenica nemudoma obvesti Tehnični sekretariat 
o vsakem razvoju dogodkov, ki bi lahko vplival na inšpekcijske 
dejavnosti v njenih objektih za uničevanje. 

34. Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena 
obravnava in odobri roke za predložitev informacij, navedenih v 
pododstavkih 30 do 32. 

35. Po pregledu podrobnih podatkov o objektu za vsak objekt za 
uničevanje Tehnični sekretariat, če je potrebno, začne 
posvetovanja z zadevno državo pogodbenico, da zagotovi, da 
so objekti za uničevanje kemičnega orožja projektirani tako, da 
zagotavljajo uničevanje kemičnega orožja, da omogočajo 
nadaljnje načrtovanje o tem, kako bo mogoče uporabiti ukrepe 
preverjanja, in da zagotavljajo, da je uporaba ukrepov za 
preverjanje skladna z ustreznim delovanjem objekta in da 
delovanje objekta omogoča ustrezno preverjanje. 

Letna poročila o uničevanju 

36. Informacije o izvajanju načrtov za uničevanje kemičnega orožja 
je treba predložitiTehničnemu sekretariatu na podlagi pododstavka 
(b) 7. odstavka 4. člena najkasneje 60 dni po koncu vsakega 
letnega obdobja uničevanja in navesti dejanske količine kemičnega 
orožja, ki je bilo uničeno v prejšnjem letu v vsakem objektu za 
uničevanje. Če je to primerno, naj bi se navedli razlogi za 
neuresničitev ciljev uničevanja. 

/ 
D. PREVERJANJE 

Preverjanje prijavnih deklaracij kemičnega orožja z 
inšpekcijo na kraju samem 

37. Namen preverjanja prijavnih deklaracij kemičnega orožja je z 
inšpekcijo na kraju samem potrditi točnost ustreznih prijavnih 
deklaracij, predloženih na podlagi 3. člena. 

38. Inšpektorji opravijo preverjanje takoj po tem, ko je prijavna 
deklaracija predložena. Med drugim preverijo podatke o kemikalijah 
in njihovo količino, vrste in število kosov streliva, pripomočkov in 
druge opreme. 

39. Inšpektorji primerno uporabljajo dogovorjene plombe, sredstva 
za označevanje ali druge postopke za nadzor popisa inventarja, 
da omogočijo natančen popis kemičnega orožja v vsakem 
skladiščnem objektu. 

40. Med popisom inšpektorji namestijo take dogovorjene plombe, 
kot je potrebno, da se jasno označi, če so kake zaloge 
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odstranjene, in zagotovi zavarovanje skladiščnega objekta med 
popisom. Po opravljenem popisu bodo take plombe odstranjene, 
razen če ne bo drugače dogovorjeno. 

Sistematično preverjanje skladiščnih objektov 

41. Namen sistematičnega preverjanja skladiščnih objektov je 
zagotoviti, da ne pride do nobene nezaznane odstranitve 
kemičnega orožja iz takih objektov. 

42. Sistematično preverjanje je treba začeti v najkrajšem možnem 
času po predložitvi prijavne deklaracije kemičnega orožja in ga je 
treba nadaljevati, dokler ni vse kemično orožje odstranjeno iz 
skladiščnega objekta. V skladu s sporazumom o objektu vključuje 
inšpekcijo na kraju samem in spremljanje stanja z inštrumenti na 
kraju samem. 

43. Koje vse kemično orožje odstranjeno iz skladiščnega objekta, 
Tehnični sekretariat ustrezno potrdi prijavno deklaracijo države 
pogodbenice. Po tej potrditvi Tehnični sekretariat konča s 
sistematičnim preverjanjem skladiščnega objekta in nemudoma 
odstrani vse inštrumente za spremljanje stanja, ki so jih namestili 
inšpektorji. 

Inšpekcije in obiski 

44. Točno določen skladiščni objekt, kjer je treba opraviti inšpekcijo, 
izbere Tehnični sekretariat na tak način, da je nemogoče točno 
napovedati, kdaj bo v objektu opravljena inšpekcija. Smernice za 
določanje pogostnosti sistematičnih inšpekcij na kraju samem 
izdela Tehnični sekretariat in pri tem upošteva priporočila, ki jih 
obravnava in sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

45. Tehnični sekretariat obvesti državo pogodbenico, v kateri se 
opravlja inšpekcija, o svoji odločitvi za inšpekcijo ali obisk 
skladiščnega objekta 48 ur pred načrtovanim prihodom 
inšpekcijske skupine v objekt na sistematično inšpekcijo ali obisk. 
Pri inšpekcijah ali obiskih za reševanje nujnih problemov se lahko 
to obdobje skrajša. Tehnični sekretariat točno določi namen 
inšpekcije ali obiska. 

46. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pripravi 
vse potrebno za prihod inšpektorjev in zagotovi njihov hiter prevoz 
od vstopnega mejnega prehoda do skladiščnega objekta. V 
sporazumu o objektu bo podrobno določena upravna ureditev za 
inšpektorje. 

47. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi 
inšpekcijski skupini ob njenem prihodu v skladiščni objekt za 
kemično orožje zaradi izvajanja inšpekcije naslednje podatke o 
objektu: 

(a) število skladiščnih zgradb in mest skladiščenja; 

(b) za vsako skladiščno zgradbo in mesto skladiščenja vrsto in 
identifikacijsko številko ali označbo, prikazano na shemi prostora, 
in 

(c) za vsako skladiščno zgradbo ali mesto skladiščenja v objektu 
število enot vsake določene vrste kemičnega orožja in za posode, 
ki niso del dvokomponentnega streliva, dejansko količino 
kemičnega polnila v vsaki posodi. 

48. Pri popisovanju in mejah razpoložljivega čas imajo inšpektorji 
pravico: 

(a) uporabljati kateri koli spodaj navedeni inšpekcijski postopek: 

(i) popis vsega kemičnega orožja, skladiščenega v objektu; 

(ii) popis vsega kemičnega orožja, skladiščenega v posebnih 
zgradbah ali na posebnih mestih v objektu po izbiri inšpektorjev, 
ali 

(iii) popis vsega kemičnega orožja ene ali več določenih vrst, 
skladiščenih v objektu po izbiri inšpektorjev, in 

(b) preveriti vse popisane enote v primerjavi z dogovorjenimi 
evidencami. 

49. Inšpektorji imajo v skladu s sporazumi o objektih: 

(a) neoviran dostop do vseh delov skladiščnih objektov, vključno 
s strelivom, pripomočki, posodami za razsuti material ali večje 
količine ali drugimi posodami v skladišču. Med opravljanjem svoje 
dejavnosti se inšpektorji ravnajo po varnostnih predpisih v objektu. 
Predmete, ki jih je treba pregledati, bodo izbrali inšpektorji in 

(b) pravico med prvo in vsako naslednjo inšpekcijo vsakega 
skladiščnega objekta za kemično orožje določiti strelivo, 
pripomočke in posode, iz katerih je treba vzeti vzorce, namestiti 
na tako strelivo, pripomočke in posode enotno nalepko, tako da 
bo razviden vsak poskus odstranitve ali spremembe nalepke. Iz 
predmeta z nalepko v skladiščnem objektu za kemično orožje ali 
v objektu za uničevanje kemičnega orožja je treba vzeti vzorec 
v najkrajšem možnem času v skladu z ustreznimi programi za 
uničevanje, vsekakor pa do konca postopkov uničevanja. 

Sistematično preverjanje uničevanja kemičnega orožja 

50. Namen preverjanja uničevanja kemičnega orožja je: 

(a) potrditi istovetnost in količino zalog kemičnega orožja, ki ga je 
treba uničiti, in 

(b) potrditi, da so bile te zaloge uničene. 

51. Postopke uničevanja kemičnega orožja v prvih 390 dneh po 
začetku veljavnosti te konvencije urejajo prehodni dogovori o 
preverjanju. Taki dogovori, vključno s prehodnimi sporazumi o 
objektih, določbami za preverjanje z inšpekcijo na kraju samem 
in spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem ter časovnim 
okvirom za uporabo teh dogovorov morajo biti sklenjeni med 
Organizacijo in državo pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija. 
Te dogovore potrdi najkasneje 60 dni po začetku veljavnosti te 
konvencije za državo pogodbenico Izvršni svet in pri tem upošteva 
priporočila Tehničnega sekretariata, temeljijo na oceni natančnih 
podatkov o objektu, dostavljenih v skladu z 31. odstavkom, in 
obiskom objekta. Izvršni svet na svojem prvem zasedanju določi 
smernice za take prehodne dogovore o preverjanju na podlagi 
priporočil, ki jih obravnava in sprejme Konferenca skladno s 
pododstavkom (i) 21. odstavka 8. člena. Prehodni dogovori o 
preverjanju morajo biti zasnovani tako, da se z njimi ves čas 
prehodnega obdobja preverja uničevanje kemičnega orožja v 
skladu z nameni, določenimi v 50. odstavku, in da se ne ovirajo 
postopki uničevanja, ki so v teku. 

52. Določbe odstavkov 53 do 61 se nanašajo na postopke 
uničevanja kemičnega orožja, ki se ne bodo začeli prej kot 390 
dni po začetku veljavnosti te konvencije. 

53. Na podlagi te konvencije in podrobnih informacij o objektu za 
uničevanje oziroma izkušenj prejšnjih inšpekcij Tehnični sekretariat 
pripravi za inšpekcijo osnutek načrta uničevanja kemičnega orožja 
v vsakem objektu za uničevanje. Načrt naj bo dokončan in 
predložen v mnenje državi pogodbenici, v kateri se opravlja 
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inšpekcija, najmanj 270 dni prej, preden se v objektu začnejo 
postopki za uničevanje na podlagi te konvencije. Vsa razhajanja 
med Tehničnim sekretariatom in državo pogodbenico, v kateri se 
opravlja inšpekcija, je treba reševati s posvetovanji. Vsaka 
nerešena zadeva se pošlje Izvršnemu svetu za ustrezno 
ukrepanje, da bi se lažje v celoti izvajala ta konvencija. 

54. Tehnični sekretariat opravi začetni obisk vsakega objekta za 
uničevanje kemičnega orožja države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, najmanj 240 dni, preden vsak objekt začne s 
postopki uničevanja na podlagi te konvencije, da se tako lahko 
seznani z objektom in oceni ustreznost inšpekcijskega načrta. 

55. Za obstoječi objekt, v katerem so se postopki uničevanja 
kemičnega orožja že začeli, se od države pogodbenice, v kateri 
se opravlja inšpekcija, ne sme zahtevati dekontaminacija objekta 
pred začetnim obiskom Tehničnega sekretariata. Obisk sme trajati . 
največ 5 dni, obiskovalcev pa sme biti največ 15. 

56. Dogovorjeni podrobni načrti za preverjanje se skupaj z 
ustreznim priporočilom Tehničnega sekretariata pošljejo 
Izvršnemu svetu v pregled. Izvršni svet pregleda načrte zaradi 
odobritve skladno s cilji preverjanja in obveznostmi po tej konvenciji. 
Potrdi tudi, da so programi za preverjanje uničevanja skladni s cilji 
preverjanja ter da so učinkoviti in praktično izvedljivi. Pregled 
dokonča najkasneje 180 dni pred začetkom obdobja uničevanja. 

57. Vsaka članica Izvršnega sveta se lahko posvetuje s Tehničnim 
sekretariatom o vseh zadevah v zvezi z ustreznostjo načrta za 
preverjanje. Če nobena članica Izvršnega sveta ne ugovarja, se 
začne načrt izvajati. 

58. Ob kakršnih koli težavah se Izvršni svet posvetuje z državo 
pogodbenico, da jih uredita. Če ostanejo kake težave nerešene, 
jih je treba posredovati Konferenci. 

59. V podrobnih sporazumih o objektih za uničevanje kemičnega 
orožja so ob upoštevanju posebnih značilnosti objekta za 
uničevanje in njegovega načina delovanja določeni: 

(a) podrobni postopki za inšpekcijo na kraju samem in 

(b) določbe za preverjanje z neprekinjenim spremljanjem stanja z 
inštrumenti na kraju samem in fizično prisotnostjo inšpektorjev. 

60. Inšpektorjem je treba dovoliti dostop do vsakega objekta za 
uničevanje kemičnega orožja najmanj 60 dni pred začetkom 
uničevanja v objektu na podlagi te konvencije. Dostop mora biti 
dovoljen za nadzor namestitve inšpekcijske opreme, pregledo- 
vanje te opreme in preizkus njenega delovanja ter za namene 
izvajanja končnega tehnološkega pregleda objekta. V obstoječem 
objektu, v katerem so se postopki uničevanja kemičnega orožja 
že začeli, je treba postopke uničevanja ustaviti zaradi namestitve 
in preizkusa inšpekcijske opreme le za najmanjši potrebni čas, ki 
ne sme presegati 60 dni. Odvisno od rezultatov preizkusa in 
pregleda se lahko država pogodbenica in Tehnični sekretariat 
dogovorita o dodatkih ali spremembah podrobnega sporazuma o 
objektu za tak objekt. 

61. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pisno 
obvesti vodjo inšpekcijske skupine v objektu za uničevanje 
kemičnega orožja najkasneje štiri ure pred odhodom vsake 
pošiljke kemičnega orožja iz skladiščnega objekta za kemično 
orožje v ta objekt za uničevanje. To obvestilo naj vsebuje ime 
skladiščnega objekta, predvideni čas odhoda in prihoda, posebne 
vrste in količine kemičnega orožja, ki se prevažajo, podatek, ali 
se prenašajo kaki z nalepko označeni predmeti in način prevoza. 
Obvestilo lahko vključuje obvestilo o več kot eni pošiljki. Vodjo 
Inšpekcijske skupine je treba takoj pisno obvestiti o vseh 
spremembah teh podatkov. 

Skladiščni objekti za kemično orožje v objektih za uničevanje 
kemičnega orožja 

62. Inšpektorji preverjajo prihod kemičnega orožja v objekt za 
uničevanje in skladiščenje tega kemičnega orožja. Pred začetkom 
uničevanja kemičnega orožja inšpektorji preverijo popis vsebine 
vsake pošiljke in pri tem uporabljajo dogovorjene postopke skladno 
z varnostnimi predpisi objekta. Če je to primerno, uporabijo 
dogovorjene plombe, sredstva za označevanje ali druge postopke 
za nadzor popisa inventarja za lažji natančni popis. 

63. Takoj ko je kemično orožje skladiščeno v skladiščnih objektih 
za kemično orožje v objektih za uničevanje kemičnega orožja in 
dokler je tam, je treba te skladiščne objekte sistematično preverjati 
v skladu z ustreznimi sporazumi o objektih. 

64. Ob koncu aktivne faze uničevanja inšpektorji naredijo popis 
kemičnega orožja, ki je bilo odstranjeno iz skladiščnega objekta v 
uničevanje. Preverijo točnost popisa preostalega kemičnega 
orožja in pri tem uporabijo postopke za nadzor popisa inventarja 
iz 62. odstavka. 

Ukrepi sistematičnega preverjanja na kraju samem v objektih 
za uničevanje kemičnega orožja 

65. Inšpektorjem je treba dovoliti dostop za izvajanje njihovih 
dejavnosti v objektih za uničevanje kemičnega orožja in skladiščnih 
objektih za kemično orožje v takih objektih med celotno aktivno 
fazo uničevanja. 

66. V vsakem objektu za uničevanje kemičnega orožja imajo 
inšpektorji za zagotovitev, da nobeno kemično orožje ni bilo 
zlorabljeno in daje bil postopek uničevanja končan, pravico, da s 
fizično prisotnostjo in spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju 
samem preverijo: 

(a) sprejem kemičnega orožja v objektu; 

(b) območje začasnega zadrževanja kemičnega orožja ter 
določeno vrsto in količino kemičnega orožja, skladiščenega na 
tem območju; 

(c) določeno vrsto in količino kemičnega orožja, ki se uničuje; 

(d) postopek uničevanja; 

(e) končni produkt uničevanja; 

(f) poškodovanje kovinskih delov in 

(g) popolnost postopka uničevanja in objekta kot celote. 

67. Inšpektorji imajo za jemanje vzorcev pravico označevati 
strelivo, pripomočke in posode na območjih začasnega 
zadrževanja kemičnega orožja v objektih za uničevanje 
kemičnega orožja. 

68. Do stopnje, kolikor to izpolnjuje zahteve inšpekcije, je treba za 
namene inšpekcije uporabiti ustrezno preverjene podatke iz 
rednega delovanja objekta. 

69. Po koncu vsakega obdobja uničevanja Tehnični sekretariat 
potrdi izjavo države pogodbenice, s katero ta poroča o uničenju 
določene količine kemičnega orožja. 

70. Inšpektorji naj v skladu s sporazumi o objektih: 
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(a) imajo neoviran dostop do vseh delov objektov za uničevanje 
kemičnega orožja in skladiščnih objektov za kemično orožje v 
takih objektih, vključno s strelivom, pripomočki, posodami za 
razsuti material ali večje količine ali drugimi posodami v tem 
objektu. Predmete, ki jih je treba pregledati, izberejo inšpektorji v 
skladu z načrtom za preverjanje, s katerim je soglašala država 
pogodbenica in ga je odobril Izvršni svet; 

(b) spremljajo sistematično analizo vzorcev na kraju samem med 
postopkom uničevanja in 

(c) prejmejo, če je to potrebno, vzorce, ki so bili na njihovo zahtevo 
vzeti iz katerih koli pripomočkov, posod za razsuti material ali 
večje količine in drugih posod v objektu za uničevanje ali v 
skladiščnem objektu v njerr. 

IV. (B) DEL 

STARO KEMIČNO OROŽJE IN 
ZAPUŠČENO KEMIČNO OROŽJE 

A. SPLOŠNO 

1. Staro kemično orožje mora biti uničeno, kot podrobno določa 
poglavje B. 

2. Zapuščeno kemično orožje, vključno s tistim, ki ustreza tudi 
opredelitvi v pododstavku (b) t. odstavka 2. člena, mora biti 
uničeno, kot to določa poglavje C. 

B. REŽIM ZA STARO KEMIČNO OROŽJE 

3. Dižava pogodbenica, ki ima na svojem ozemlju staro kemično 
orožje, kot je opredeljeno v pododstavku (a) 5. odstavka 2. člena, 
predloži najkasneje 30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo 
veljati, Tehničnemu sekretariatu vse razpoložljive informacije, 
kolikor je mogoče, skupaj z navedbo lokacije, vrste, količine in 
s edanjega stanja tega starega kemičnega orožja. 

Za staro kemično orožje, kot je opredeljeno v pododstavku (b) 5. 
odstavka 2. člena, predloži država pogodbenica Tehničnemu 
sekretariatu prijavno deklaracijo na podlagi točke (i) pododstavka 
(b) 1. odstavka 3. člena, kolikor je mogoče, skupaj s podatki, ki jih 
določajo odstavki 1 do 3 IV. (A) dela te priloge. 

4. Država pogodbenica, ki odkrije staro kemično orožje, potem 
ko začne ta konvencija zanjo veljati, predloži Tehničnemu 
sekretariatu podatke iz 3. odstavka najkasneje 180 dni po odkritju 
starega kemičnega orožja. 

5. Tehnični sekretariat opravi začetno inšpekcijo in vse naslednje 
inšpekcije, ki so morda potrebne, da preveri predložene informacije 
iz 3. in 4. odstavka in zlasti da odloči, ali kemično orožje ustreza 
opredelitvi pojma starega kemičnega orožja, kot ga določa 5. 
odstavek 2. člena. Smernice za določitev uporabnosti starega 
kemičnega orožja, proizvedenega med letoma 1925 in 1946, 
obravnava in sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

6. Država pogodbenica obravnava staro kemično orožje, za 
katero je Tehnični sekretariat potrdil, da ustreza opredelitvi pojma 
iz pododstavka (a) 5. odstavka 2. člena, kot strupeni odpadek. 
Tehnični sekretariat obvesti o ukrepih, ki so bili sprejeti za uničenje 
ali drugačno odstranitev takšnega starega kemičnega orožja kot 
strupenega odpadka v skladu z njeno notranjo zakonodajo. 

7. Na podlagi odstavkov 3 do 5 država pogodbenica uniči staro 
kemično orožje, za katero jeTehnični sekretariat potrdil, da ustreza 
opredelitvi pojma iz pododstavka (b) 5. odstavka 2. člena, v skladu 
s 4. členom in IV. (A) delom te priloge. Vendar lahko Izvršni svet na 
zahtevo države pogodbenice spremeni določbe o roku in vrstnem 
redu uničevanja takega starega kemičnega orožja, če odloči, da 
takšno ukrepanje ne bi pomenilo tveganja za cilj in namen te 
konvencije. Zahteva naj vsebuje posebne predloge za spremembo 
določb in podrobno razlago razlogov za predlagane spremembe. 

C. REŽIM ZA ZAPUŠČENO KEMIČNO OROŽJE 

8. Država pogodbenica, na katere ozemlju je zapuščeno kemično 
orožje (v nadaljevanju "teritorialna država pogodbenica"), 
najkasneje v 30 dneh, potem ko začne ta konvencija zanjo veljati, 
Tehničnemu sekretariatu predloži vse razpoložljive pomembne 
podatke v zvezi z zapuščenim kemičnim orožjem. Ti podatki 
vključujejo, kolikor je mogoče, mesto, vrsto, količino in trenutno 
stanje zapuščenega kemičnega orožja ter podatke o zapustitvi. 

9. Država pogodbenica, ki odkrije zapuščeno kemično orožje, 
potem ko začne ta konvencija zanjo veljati, najkasneje 180 dni po 
odkritju predloži Tehničnemu seketariatu vse razpoložljive 
pomembne podatke v zvezi z odkritim zapuščenim kemičnim 
orožjem. Ti podatki vključujejo, kolikor je mogoče, mesto, vrsto, 
količino in sedanje stanje zapuščenega orožja ter podatke o 
zapustitvi. 

10. Država pogodbenica, ki je zapustila kemično orožje na ozemlju 
druge države pogodbenice (v nadaljevanju "država pogodbenica 
zapustnica"), najkasneje v 30 dneh, potem ko začne ta konvencija 
zanjo veljati, predloži Tehničnemu sekretariatu vse razpoložljive 
pomembne podatke v zvezi z zapuščenim kemičnim orožjem. Ti 
podatki vključujejo, kolikor je mogoče, mesto, vrsto, količino ter 
podatke o zapustitvi in stanju zapuščenega kemičnega orožja. 

11. Tehnični sekretariat opravi začetno inšpekcijo in vsako 
nadaljnjo inšpekcijo, ki je morda potrebna, da preveri vse 
razpoložljive pomembne podatke, predložene na podlagi 
odstavkov 8 do 10, in odloči, ali je potrebno sistematično 
preverjanje v skladu z odstavki 41 do 43 IV. (A) dela te priloge. Če 
je potrebno, preveri in potrdi izvor zapuščenega kemičnega orožja 
in ugotovi dokaze zapustitvi in istovetnost iržave zapustnice. 

12. Poročilo Tehničnega sekretariata se predloži Izvršnemu svetu, 
teritorialni državi pogodbenici in državi pogodbenici zapustnici ali 
državi pogodbenici, ki jo je prijavila teritorialna država pogodbenica 
ali je zanjo Tehnični sekratariat ugotovil, da je zapustila kemično 
orožje. Če ena od neposredno prizadetih držav pogodbenic ni 
zadovoljna s poročilom, ima pravico, da zadevo uredi v skladu z 
določbami te konvencije ali jo predloži Izvršnemu svetu z 
namenom, da se ta hitro uredi. 

13. Na podlagi 3. odstavka 1. člena ima teritorialna država 
pogodbenica pravico zahtevati, da država pogodbenica, za katero 
je bilo na podlagi odstavkov 8 do 21 ugotovljeno, da je država 
pogodbenica zapustnica, začne posvetovanja z namenom 
uničenja zapuščenega kemičnega orožja v sodelovanju s 
teritorialno državo pogodbenico. O taki zahtevi takoj obvesti 
Tehnični sekretariat. 

14. Posvetovanja med teritorialno državo pogodbenico in državo 
pogodbenico zapustnico z namenom, da se pripravi vzajemno 
dogovorjen načrt za uničevanje, se začnejo najkasneje 30 dni po 
tem, ko je bil Tehnični sekretariat obveščen o zahtevi iz 13. 
odstavka. Vzajemno dogovorjeni načrt za uničenje se predloži 
Tehničnemu sekretariatu najkasneje 180 dni po tem, ko je bil 
Tehnični sekretariat obveščen o zahtevi iz 13. odstavka. Na 
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zahtevo države pogodbenice zapustnice in teritorialne države 
pogodbenice lahko Izvršni svet podaljša rok za predložitev 
vzajemno dogovorjenega načrta za uničenje. 

15. Za uničenje zapuščenega kemičnega orožja država 
pogodbenica zapustnica zagotovi vsa potrebna finančna, tehnična 
in druga sredstva ter strokovnjake in objekte. Teritorialna država 
pogodbenica zagotovi ustrezno sodelovanje. 

16. Če države pogodbenice zapustnice ni mogoče ugotoviti ali če 
to ni država pogodbenica, lahko teritorialna država pogodbenica, 
da zagotovi uničenje takega zapuščenega kemičnega orožja, 
zahteva od Organizacije in drugih držav pogodbenic, da pomagajo 
pri uničenju tega zapuščenega kemičnega orožja. 

17. Vse navedeno v odstavkih 8 do 16 4. člena in IV. (A) dela te 
priloge velja tudi za uničenje zapuščenega kemičnega orožja. V 
primeru zapuščenega kemičnega orožja, ki po opredelitvi pojmov 
iz pododstavka (b) 5. člena sodi tudi med staro kemično orožje, 
lahko Izvršni svet na zahtevo teritorialne države pogodbenice 
sam ali skupaj z državo pogodbenico zapustnico spremeni ali v 
izrednih primerih začasno razveljavi uporabo določb o uničevanju, 
če odloči, da tako ravnanje ne bi pomenilo tveganja za cilj in 
namen te konvencije. V primeru zapuščenega kemičnega orožja, 
ki po opredelitvi pojmov iz pododstavka (b) 5. odstavka 2. člena 
ne sodi med staro kemično orožje, lahko Izvršni svet na zahtevo 
teritorialne države pogodbenice sam ali skupaj z državo 
pogodbenico zapustnico v izjemnih okoliščinah spremeni določbe 
o roku in vrstnem redu uničevanja, če odloči, da tako ravnanje ne 
bi pomenilo tveganja za cilj in namen te konvencije. Vsaka zahteva 
iz tega odstavka naj vsebuje določene predloge za spremembo 
določb in podrobno pojasnilo razlogov za predlagano spremembo. 

18. Države pogodbenice lahko med seboj sklepajo sporazume ali 
dogovore o uničenju zapuščenega kemičnega orožja. Izvršni svet 
lahko na zahtevo teritorialne države pogodbenice sam ali skupaj 
z državo pogodbenico zapustnico določi, da imajo izbrane določbe 
takih sporazumov ali dogovorov prednost pred določbami iz tega 
poglavja, če ugotovi, da sporazum ali dogovor zagotavlja uničenje 
kemičnega orožja v skladu s 17. odstavkom. 

V. DEL 
UNIČEVANJE OBJEKTOV IN 
TEHNOLOŠKE OPREME ZA 
PROIZVODNJO KEMIČNEGA OROŽJA 
IN NJEGOVO PREVERJANJE NA 

PODLAGI 5. ČLENA 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Prijavne deklaracije objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja 

1. Prijavna deklaracija objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja, ki jo predloži država pogodbenica 
na podlagi točke (ii) pododstavka (c) 1. odstavka 3. člena, vsebuje 
za vsak objekt in tehnološko opremo: 

(a) ime objekta, imena lastnikov in imena družb ali podjetij, ki 
upravljajo objekt od 1. januarja 1946; 

(b) natančno mesto objekta, vključno z naslovom, lokacijo 

kompleksa, lokacijo objekta znotraj kompleksa, vključno s točno 
določeno zgradbo in številko tega objekta v kompleksu, če jo ima; 

(c) izjavo o tem, ali gre za objekt za izdelavo kemikalij, ki so 
opredeljene kot kemično orožje, oziroma ali gre za objekt za 
polnjenje kemičnega orožja, ali oboje 

(d) datum, ko je bil objekt zgrajen, in obdobja, ko so bile na njem 
opravljene kakršne koli spremembe, vključno z namestitvijo nove 
ali spremenjene opreme, ki je znatno spremenila lastnosti 
proizvodnega postopka objekta; 

(e) podatke o kemikalijah, opredeljenih kot kemično orožje, ki so 
bile izdelane v objektu, strelivu, pripomočkih in posodah, ki so bili 
napolnjeni v objektu, ter datumi začetka in prenehanja takšne 
izdelave ali polnjenja: 

(i) za kemikalije, opredeljene kot kemično orožje, ki bile izdelane 
v objektu, so takšni podatki izraženi po posebnih vrstah izdelanih 
kemikalij z oznako kemijskega imena v skladu z veljavno 
nomenklaturo IUPAC-a (Mednarodno združenje za čisto in 
uporabno kemijo), strukturno formulo in registrsko številko CAS, 
če je dodeljena,ter po količinah vsake kemikalije, izražene z maso 
kemikalije v tonah; 

(ii) za strelivo, pripomočke in posode, ki so bili polnjeni v objektu, 
so takšni podatki izraženi po posebnih vrstah polnjenja kemičnega 
orožja in po masi kemičnega polnila na enoto; 

(f) zmogljivost objekta in tehnološke opreme za proizvodnjo 
kemičnega orožja: 

(i) za objekt, kjer je bilo izdelano kemično orožje, se proizvodna 
zmogljivost izrazi z letno količinsko zmogljivostjo za izdelavo 
določene snovi na podlagi dejansko uporabljenega tehnološkega 
postopka, če taki postopki niso dejansko uporabljeni, pa napodlagi 
načrtovanih postopkov za uporabo vobjektu; 

(ii) za vsak objekt, kjer se je polnilo kemično orožje, se proizvodna 
zmogljivost izrazi skoličino kemikalije, ki jo ta objekt lahkonapolni 
v vsako določeno vrsto kemičnegaorožja na leto; 

g) za vsak objekt in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja, ki nista bila uničena, opis vsebuje: 

(i) lokacijsko shemo 

(ii) shemo tehnološkega procesa v objektu; in 

(iii) popis zgradb v objektu in posebne opreme v objektu in vseh 
nadomestnih delov za tako opremo; 

(h) sedanje stanje objekta z navedbo: 

(i) datum, ko se je v objektu zadnjič proizvajalo kemično orožje; 

(ii) ali je bil objekt uničen, vključno z datumom in načinom uničenja; 
in 

(iii) ali je bil objekt rabljen ali spremenjen pred začetkom veljavnosti 
te konvencije za dejavnost, ki ni povezana s proizvodnjo 
kemičnega orožja, in če je tako, informacije o tem, kakšne 
spremembe so bile narejene, datum, ko se je začela taka 
dejavnost, ki ni povezana s proizvodnjo kemičnega orožja, in 
narava takšne dejavnosti, z navedbo vrste proizvoda, če je to 
primerno; 

(i) specifikacijo ukrepov, ki jih je sprejela država pogodbenica za 
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zaprtje objekta, in opis ukrepov, ki jih je ali bo sprejela država 
pogodbenica za inaktiviranje objekta; 

(j) opis normalnega modela dejavnosti za varnost in zaščito v 
inaktiviranem objektu; in 

(k) izjavo o tem, ali bo objekt preurejen za uničevanje kemičnega 
orožja, in v tem primeru datume takih preureditev. 

Prijavne deklaracije objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja na podlagi točke (iii), 
pododstavka (c) 3. člena, (c) (iii) 

2. Deklaracija o objektih za proizvodnjo kemičnega orožja na 
podlagi točke (iii), pododstavka (c) 1. odstavka 3. člena vsebuje 
vse informacije podrobno določene v 1. odstavku zgoraj. Država 
pogodbenica, na katere ozemlju je ali je bil tak objekt, je dolžna 
skleniti ustrezne dogovore z drugimi državami pogobenicami in s 
tem zagotoviti, da so prijavne deklaracije res oddane. Če država 
pogodbenica, na katere ozemlju je aii je bil tak objekt, ne more 
izpolniti svojih obveznosti, mora za to navesti razloge. 

Izjave o preteklih prenosih in sprejemih 

3. Država pogodbenica, ki je prenesla ali sprejela opremo za 
proizvodnjo kemičnega orožja po 1. januarju 1946, prijavi take 
prenose in sprejeme na podlagi točke (iii), pododstavka (c) 3. 
člena in v skladu s 5. točko spodaj. Kadar ni na voljo vseh 
navedenih podatkov za prenos in sprejem take opreme za obdobje 
med 1. januarjem 1946 in 1. januarjem 1970, država pogodbenica 
prijavi vse podatke, ki so ji še na voljo in pojasni, zakaj ne more 
predložiti popolne izjave. 

4. Oprema za proizvodnjo kemičnega orožja iz 3. odstavka pomeni: 

(a) posebno opremo; 

(b) opremo za proizvodnjo posebej zasnovane opreme za 
uporabo v neposredni povezavi z uporabo kemičnega orožja in 

(c) opremo, ki je zasnovana ali uporabljena izključno za 
proizvodnjo nekemičnih delov za kemično strelivo. 

5. Izjava o prenosu in sprejemu opreme za proizvodnjo kemičnega 
orožja podrobno navaja: 

(a) kdo je opremo za proizvodnjo kemičnega orožja sprejel oziroma 
prenesel; 

(b) podatke o taki opremi; 

(c) datum prenosa ali sprejema; 

(d) ali je bila oprema uničena, če je to znano, in 

(e) sedanje razpolaganje z opremo, če je znano. 

Predložitev splošnih načrtov za uničenje 

6. Za vsak objekt in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja država pogodbenica dostavi naslednje podatke: 

(a) predvideno časovno obdobje za potrebne ukrepe in 

(b) načine uničevanja. 

7. Za vsak objekt oziroma tehnološko opremo za proizvodnjo 
kemičnega orožja, ki ju država pogodbenica začasno preuredi v 

objekt za uničevanje kemičnega orožja, država pogodbenica 
dostavi naslednje podatke: 

(a) predvideno časovno obdobje za preureditev v objekt za 
uničevanje; 

(b) predvideno časovno obdobje za uporabo objekta kot objekta 
za uničevanje kemičnega orožja; 

(c) opis novega objekta; 

(d) način uničevanja posebne opreme; 

(e) časovno obdobje za uničenje preurejenega objekta, potem ko 
je bil uporabljen za uničevanje kemičnega orožja; in 

(f) način uničenja preurejenega objekta. 

Predložitev letnih načrtov za uničevanje in letnih poročil o 
uničevanju 

8. Država pogodbenica predloži letni načrt za uničevanje najmanj 
90 dni pred začetkom prihodnjega leta uničevanja. Letni načrt 
navaja: 

(a) zmogljivost, ki jo je treba uničiti; 

(b) ime in mesto objektov, kjer bo uničevanje potekalo; 

(c) seznam zgradb in opreme, ki bo uničena v vsakem objektu; in 

(d) načrtovani način ali načine uničevanja. 

9. Država pogodbenica predloži letno poročilo o uničevanju 
najkasneje 90 dni po koncu prejšnjega leta uničevanja. Letno 
poročilo navaja: 

(a) uničene zmogljivosti; 

(b) ime in mesto vsakega objekta, kjer je potekalo uničevanje; 

(c) seznam zgradb in opreme, ki so bile uničene v posameznem 
objektu; 

(d) načine uničevanja. 

10. Za objekt in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja, prijavljena na podlagi točke (iii) pododstavka (c) 1. odstavka 
3. člena, je država pogodbenica, na katere ozemlju je bil ali je tak 
objekt, dolžna skleniti In s tem zagotoviti, da so podane izjave iz 
odstavkov 6 do 9 zgoraj. Če država pogodbenica, na katere 
ozemlju je bil ali je objekt, ne more izpolniti te obveznosti, mora za 
to navesti razloge. 

B. UNIČEVANJE 

Splošna načela za uničevanje objektov in tehnološke opreme 
za proizvodnjo kemičnega orožja 

11. Vsaka država pogodbenica se odloči o načinih, ki jih bo 
uporabila za uničevanje objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja, v skladu z načeli iz 5. člena tega 
dela. 

Načela in načini za zapiranje objektov za proizvodnjo 
kemičnega orožja 

12. Namen zapiranja objekta za proizvodnjo kemičnega orožja je 
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inaktiviranje. 

13. Dogovorjene ukrepe za zaprtje sprejme država pogodbenica 
ob ustreznem upoštevanju posebnih značilnosti vsakega objekta. 
Taki ukrepi vključujejo med drugim: 

(a) prepoved zasedenosti posebnih zgradb in standardnih zgradb 
objekta, razen za dogovorjene dejavnosti; 

(b) opustitev opreme, ki je neposredno povezana s proizvodnjo 
kemičnega orožja, kar med drugim vključuje tudi opremo in 
pomožne naprave za krmiljenje procesa; 

(c) odklop zaščitnih napeljav in opreme, uporabljene izključno za 
varnost obratovanja v objektih za proizvodnjo kemičnega orožja; 

(d) namestitev zapornih prirobnic ali drugih pripomočkov za 
preprečevanje dodajanja ali odvzemanja kemikalij iz kakršnekoli 
specializirane opreme za sintezo, ločevanje ali prečiščevanje 
kemikalij, opredeljenih kot kemično orožje, v vsako posodo za 
shranjevanje, ali vsak stroj za polnjenje kemičnega orožja, 
segrevanje, hlajenje, ali dobavo električne energije ali drugih oblik 
energije taki opremi, posodam za shranjevanje ali strojem; in 

(e) prekinitev železniških, cestnih in drugih dostopnih poti za težke 
transporte v objekte za proizvodnjo kemičnega orožja razen tistih, 
ki so potrebni za dogovorjene dejavnosti. 

14. Medtem ko je objekt za proizvodnjo kemičnega orožja zaprt, 
lahko država pogodbenica na objektu nadaljuje z dejavnostmi za 
varnost in fizično zaščito. 

Tehnično vzdrževanje objektov za proizvodnjo kemičnega 
orožja pred njihovim uničenjem 

15. Država pogodbenica lahko objekte za proizvodnjo kemičnega 
orožja normalno vzdržuje samo zaradi varnosti in v to so vključeni 
vizuelni pregledi, preventivno vzdrževanje in rutinska popravila. 

16. Vsa načrtovana vzdrževalna dela naj bodo podrobno določena 
v splošnem in podrobnih načrtih za uničevanje. Vzdrževalna dela 
ne smejo vključevati: 

(a) zamenjave katere koli procesne opreme; 

(b) spremembe značilnosti kemične procesne opreme; 

(c) proizvodnje kemikalij katere koli vrste. 

17. Vsa vzdrževalna dela spremlja Tehnični sekretariat. 

Načela in načini za začasno preureditev objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja v 
objekte in tehnološko opremo za uničevanje kemičnega 
orožja 

18. Ukrepi za začasno preureditev objektov in tehnološke opreme 
za proizvodnjo kemičnega orožja v objekte za uničevanje 
kemičnega orožja morajo zagotoviti, da je režim za začasno 
preurejene objekte in tehnološko opremo vsaj tako strog kot režim 
za tiste objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja, ki niso bili preurejeni. 

19. Objekti in tehnološka oprema za proizvodnjo kemičnega orožja, 
preurejeni v objekte in tehnološko opremo za uničevanje 
kemičnega orožja pred začetkom veljavnosti te konvencije, morajo 
biti prijavljeni v skupini objektov za proizvodnjo kemičnega orožja. 

Za te objekte je potreben začetni obisk inšpektorjev, ki potrdijo 
pravilnost podatkov o teh objektih in tehnološki opremi. Zahtevati 
je treba tudi preverjanje in potrditev, da je bila preureditev teh 
objektov in tehnološke opreme opravljena na tak način, da so 
postali neuporabni kot objekti za proizvodnjo kemičnega orožja, 
in mora biti v okviru ukrepov, predvidenih za objekte, ki jih je treba 
onesposobiti za najkasneje 90 dni po začetku veljavnosti te 
konvencije. 

20. Država pogodbenica, ki namerava izvesti preureditev objektov 
in tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja, 
Tehničnemu sekretariatu najkasneje v 30 dneh potem, ko začne 
ta konvencija veljati zanjo, oziroma najkasneje v 30 dneh, po 
sprejetju odločitve o začasni preureditvi, predložiti splošen 
preureditveni načrt nato pa nadaljnje letne načrte. 

21. Če bi se pri državi pogodbenici pokazala potreba po preureditvi 
v objekt za uničevanje kemičnega orožja iz nekega dodatnega 
objekta za proizvodnjo kemičnega orožja, ki je bil zaprt potem, ko 
je ta konvencija začela veljati zanjo, o tem najkasneje 150 dni 
pred preureditvijo obvesti Tehnični sekretariat. Tehnični sekretariat 
se v povezavi z državo pogodbenico prepriča, da so sprejeti 
ustrezni ukrepi za to, da se objekt po preureditvi onesposobi kot 
objekt za proizvodnjo kemičnega orožja. 

22. Objekt, preurejen za uničevanje kemičnega orožja, ne sme 
biti primernejši za ponovno usposobitev proizvodnje kemičnega 
orožja kot objekt za proizvodnjo kemičnega orožja, ki je bil zaprt 
in se vzdržuje. 

Njegova ponovna usposobitev ne sme trajati manj časa, kot je 
potrebno za objekt za proizvodnjo kemičnega orožja, ki je bil 
zaprt in se vzdržuje. 

23. Preurejeni objekti za proizvodnjo kemičnega orožja morajo 
biti uničeni najkasneje 10 let po začetku veljavnosti te konvencije. 

24. Vsi ukrepi za preureditev katerega koli objekta in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja so posebej prilagojeni 
takemu objektu in tehnološki opremi in odvisni od njegovih 
značilnosti. 

25. Sveženj ukrepov, izvedenih za preureditev objekta in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja v objekt za 
uničevanje kemičnega orožja, ne sme biti manj obsežen od tistega, 
ki je predviden za onesposobitev drugih objektov in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja, ki mora biti izvedena 
najkasneje 90 dni po začetku veljavnosti te konvencije za državo 
pogodbenico. 

Načela in načini, povezani z uničevanjem objektov za 
proizvodnjo kemičnega orožja 

26. Država pogodbenica uniči opremo in zgradbe, ki jih zajema 
opredelitev pojma objekta in tehnološke opreme objekta za 
proizvodnjo kemičnega orožja, kot sledi: 

(a) vsa posebna oprema in standardna oprema morata biti fizično 
uničeni; 

(b) vse posebne zgradbe in standardne zgradbe morajo biti fizično 
uničene. 

27. Država pogodbenica uniči objekte in tehnološko opremo za 
proizvodnjo kemičnega streliva in opremo za uporabo kemičnega 
orožja, kot sledi: 

(a) Objekti, uporabljeni izključno za proizvodnjo nekemičnih delov 
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kemičnega streliva ali opreme, posebej zasnovane za uporabo v 
neposredni povezavi z uporabo kemičnega orožja, morajo biti 
prijavljeni in uničeni. Postopek uničevanja in njegovo preverjanje 
se opravita v skladu z določbami 5. člena in tem delom priloge, ki 
ureja uničevanje objektov in tehnološke opreme za proizvodnjo 
kemičnega orožja. 

(b) Vsa oprema, zasnovana ali uporabljena izključno za 
proizvodnjo nekemičnih delov za kemična streliva, mora biti fizično 
uničena. Taka oprema, ki vključuje posebej zasnovane kalupe in 
matrice za oblikovanje kovin, se lahko prenese na poseben prostor 
za uničevanje. 

(c) Vse zgradbe in standardna oprema, uporabljena za takšne 
proizvodne dejavnosti morajo biti uničene ali preurejene za 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, po potrebi s 
potrditvijo, na podlagi posvetovanj in inšpekcij, kot to določa 9. 
člen. 

(d) Dejavnosti za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, 
se lahko nadaljujejo medtem, ko poteka uničevanje ali preurejanje. 

Vrstni red uničevanja 

28. Vrstni red uničevanja objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja temelji na obveznostih, določenih 
v 1. členu in v drugih členih te konvencije, vključno z obveznostmi 
za sistematično preverjanje na kraju samem. Upošteva interese 
držav pogodbenic za nezmanjšano varnost med obdobjem 
uničevanja, krepitev zaupanja v zgodnji fazi uničevanja, postopno 
pridobivanje izkušenj med uničevanjem objektov za proizvodnjo 
kemičnega orožja in izvedljivost ne glede na dejanske značilnosti 
objektov in tehnološke opreme ter izbranih načinov za njihovo 
uničevanje. Vrstni red uničevanja temelji na načelu izenačevanja. 

29. Država pogodbenica za vsako obdobje uničevanja določi, 
katere objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja je treba uničiti, in izvede uničevanje tako, da ob koncu 
vsakega obdobja uničevanja ne ostane neuničenega več, kot je 
določeno v 30. in 31. odstavku. Država pogodbenica lahko uničuje 
svoje objekte in tehnološko opremo tudi hitreje. 

30. Za objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja, ki proizvajajo kemikalije iz Seznama 1, veljajo naslednje 
določbe: 

(a) Država pogodbenica začne z uničevanjem takih objektov in 
tehnološke opreme najkasneje eno leto po tem, ko začne ta 
konvencija zanjo veljati in ga dokonča najkasneje 10 let po začetku 
veljavnosti te konvencije. Za državo, ki je pogodbenica ob začetku 
veljavnosti te konvencije, mora biti to celotno obdobje razdeljeno 
na tri ločena obdobja uničevanja, in sicer od 2. do 5. leta, od 6. od 
8. leta in od 9. do 10. leta. Za države, ki postanejo pogodbenice po 
začetku veljavnosti te konvencije, se morajo obdobja uničevanja 
prilagoditi, pri čemer je treba upoštevati 28. in 29. odstavek. 

(b) Proizvodno zmogljivost je treba uporabiti kot faktor primerjave 
za take objekte. Izražena mora biti v tonah kemikalij ob 
upoštevanju pravil, podrobno določenih za binarno kemično orožje. 

(c) Ustrezne dogovorjene stopnje proizvodne zmogljivosti morajo 
biti določene za konec osmega leta po začetku veljavnosti te 
konvencije. Proizvodne zmogljivosti, ki presegajo ustrezno 
stopnjo, se uničijo v enakih delih med prvima dvema obdobjema 
uničevanja. 

(d) Posledica zahteve za uničenje določene količine zmogljivosti 
je hkrati tudi zahteva za uničenje vsakega drugega objekta za 
proizvodnjo kemičnega orožja, iz katerega so se dobavljale 

kemikalije iz Seznama 1 ali v katerih so se kemikalije iz Seznama 
1 polnile v strelivo ali pripomočke. 

(e) Za objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega 
orožja, ki so bili začasno preurejeni za uničevanje kemičnega 
orožja, še naprej velja obveznost uničenja zmogljivosti na podlagi 
določb tega odstavka. 

31. Država pogodbenica začne uničevati objekte in tehnološko 
opremo za proizvodnjo kemičnega orožja, ki jih ne zajema 30. 
odstavek, najkasneje eno leto po tem, ko začne ta konvencija 
zanjo veljati, in ga dokonča najkasneje pet let po začetku veljavnosti 
te konvencije. 

Podrobni načrti za uničevanje 

32. Najmanj 180 dni pred začetkom uničevanja objekta in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja država 
pogodbenica pošlje Tehničnemu sekretariatu podrobne načrte 
za uničevanje objekta in tehnološke opreme, vključno s 
predlaganimi ukrepi za preverjanje uničenja, navedenimi v 
pododstavku (f) 33. odstavka, med drugim tudi glede: 

(a) časovne razporeditve navzočnosti inšpektorjev na objektu, 
ki ga je treba uničiti, in 

(b) postopkov za preverjanje ukrepov, ki jih je treba uporabiti za 
vsako postavko prijavljenega popisa. 

33. Podrobni načrti za uničevanje vsakega objekta in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja vsebujejo: 

(a) podroben časovni razpored uničevanja; 

(b) prostorski načrt objekta; 

(c) shemo tehnološkega postopka; 

(d) podroben popis opreme, zgradb in drugih predmetov, ki jih je 
treba uničiti; 

(e) ukrepe, ki jih je treba uporabiti za vsako postavko iz popisa; 

(f) predlagane ukrepe za preverjanje; 

(g) varnostne/zaščitne ukrepe, ki jih je treba upoštevati med 
uničevanjem objekta, in 

(h) delovne in življenjske razmere, ki jih je treba zagotoviti 
inšpektorjem. 

34. Če država pogodbenica namerava začasno preurediti objekt 
za proizvodnjo kemičnega orožja v objekt za uničevanje 
kemičnega orožja, o tem obvesti Tehnični sekretariat najmanj 
150 dni prej, kot začne s kakršnim koli preurejanjem. Obvestilo 
naj: 

(a) navaja ime, naslov in mesto objekta; 

(b) vsebuje lokacijsko shemo, na kateri so prikazani vse zgradbe 
in območja, ki bodo zajeti v uničevanje kemičnega orožja, in tudi 
opredeljene vse zgradbe objekta za proizvodnjo kemičnega 
orožja, ki naj bi jih začasno preuredili; 

(c) navaja vrste kemičnega orožja ter vrsto in količino kemičnega 
polnila, ki gaje treba uničiti; 

(d) navaja način uničevanja; 
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(e) vsebuje shemo tehnološkega postopka, na kateri je navedeno, 
kateri deli proizvodnega postopka in posebne opreme, bodo 
preurejeni za uničevanje kemičnega orožja; 

(f) navaja plombe in inšpekcijsko opremo, na katere bi lahko 
vplivala preureditev, če so bile uporabljene, in 

(g) vsebuje seznam, ki določa: čas, namenjen za pripravo, 
začasno preureditev objekta, namestitev opreme, preverjanje 
opreme, postopke uničevanja in zaprtje. 

35. V zvezi z uničevanjem objekta, ki je bil začasno preurejen v 
objekt za uničevanje kemičnega orožja, je treba zagotoviti podatke 
v skladu z 32. in 33. odstavkom. 

Pregled podrobnih načrtov 

36. Na podlagi podrobnih načrtov za uničevanje in predlaganih 
ukrepov za preverjanje, ki jih je predložila država pogodbenica, in 
izkušenj iz prejšnjih inšpekcij Tehnični sekretariat pripravi načrt 
za preverjanje uničevanja objekta, pri čemer se temeljito posvetuje 
z državo pogodbenico. Vsa razhajanja med Tehničnim 
sekretariatom in državo pogodbenico glede ustreznih ukrepov 
naj bi se reševala s posvetovanji. Vse nerešene zadeve je treba 
posredovati Izvršnemu svetu, ki naj ustrezno ukrepa, da tako 
omogoči popolno izvajanje te konvencije. 

37. Da se zagotovi izpolnjevanje določb 5. člena in tega dela, se 
Izvršni svet in država pogodbenica dogovorita o skupnih načrtih 
za uničevanje in preverjanje. Tak dogovor naj bo pripravljen 
najmanj 60 dni pred načrtovanim začetkom uničevanja. 

38. Vsaka članica Izvršnega sveta se lahko posvetuje s Tehničnim 
sekretariatom o vsaki zadevi v zvezi z ustreznostjo skupnega 
načrta za uničevanje in preverjanje. Če nobena članica Izvršnega 
sveta ne ugovarja, je treba načrt začeti izvajati. 

39. Če so kakršne koli težave, naj se Izvršni svet posvetuje z 
državo pogodbenico, da se te težave uredijo. Če ostanejo kakršne 
koli težave nerešene, jih je treba posredovati Konferenci. 
Razreševanje razhajanj o načinih uničevanja ne sme zavlačevati 
izvajanja drugih delov načrta za uničevanje, ki so sprejemljivi. 

40. Če o stališčih preverjanja ni dosežen dogovor z Izvršnim 
svetom ali če sprejetega načrta preverjanja ni mogoče začeti 
izvajati, potekata preverjanje in uničevanje z neprekinjenim 
spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem in fizično 
navzočnostjo inšpektorjev. 

41. Uničevanje in preverjanje potekata v skladu z dogovorjenim 
načrtom. Preverjanje ne sme po nepotrebnem ovirati uničevanja 
in ga je treba izvajati z navzočnostjo inšpektorjev kot prič 
uničevanja na kraju samem. 

42. Če potrebno preverjanje ali uničevanje ne potekata po načrtu, 
je treba o tem obvestiti vse države pogodbenice. 

C. PREVERJANJE 

Preverjanje prijavnih deklaracij objektov in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja z inšpekcijo na 
kraju samem 

43. Tehnični sekretariat opravi začetno inšpekcijo vsakega objekta 
za proizvodnjo kemičnega orožja v obdobju med 90. in 120. dnem 
po tem, ko začne konvencija veljati za državo pogodbenico. 

44. Nameni začetne inšpekcije so: 

(a) potrditi, da je proizvodnja kemičnega orožja prenehala in da je 
bil objekt inaktiviran v skladu s to konvencijo; 

(b) dovoliti Tehničnemu sekretariatu, da se seznani z ukrepi, ki 
so bili sprejeti za prenehanje proizvodnje kemičnega orožja v 
objektu; 

(c) dovoliti inšpektorjem, da namestijo začasne plombe; 

(d) omogočiti inšpektorjem, da potrdijo popis zgradb in posebne 
opreme; 

(e) pridobiti podatke, potrebne za načrtovanje inšpekcij v objektu, 
vključno z uporabo plomb za odkrivanje nepooblaščenih posegov 
ali druge dogovorjene oprfeme, ki mora biti nameščena na podlagi 
podrobnega sporazuma o objektu, sklenjenega za ta objekt, in 

(f) opraviti uvodne razgovore glede podrobnega sporazuma o 
inšpekcijskih postopkih v objektu. 

45. Inšpektorji po potrebi primerno uporabljajo dogovorjene 
plombe, sredstva za označevanje ali druge postopke za nadzor 
popisa inventarja, da omogočijo natančen popis prijavljenih 
predmetov v vsakem objektu za proizvodnjo kemičnega orožja. 

46. Inšpektorji namestijo takšne dogovorjene pripomočke, kot je 
morda potrebno, da se jasno označi, če je prišlo do ponovne 
proizvodnje kemičnega orožja oziroma ali je bil kakšen prijavljen 
predmet odstranjen. Inšpektorji sprejmejo ustrezne preventivne 
ukrepe, da država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, 
ne ovira dejavnosti za zaprtje. Inšpektorji se lahko vrnejo z 
namenom, da preverijo nedotaknjenost pripomočkov. 

47. Če na podlagi začetne inšpekcije generalni direktor meni, da 
so potrebni dodatni ukrepi za inaktiviranje objekta v skladu s to 
konvencijo, lahko najkasneje v 135 dneh, potem ko konvencija 
začne veljati za državo pogodbenico, zahteva, da država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, izvede take ukrepe 
najkasneje v 180 dneh, potem ko konvencija zanjo začne veljati. 
Država pogodbenica lahko po lastni presoji ugodi zahtevi. Če ji 
ne, se država pogodbenica in generalni direktor posvetujeta, da 
rešita zadevo. 

Sistematično preverjanje objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja in prenehanje njihovega 
delovanja 

48. Namen sistematičnega preverjanja objekta in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja je zagotoviti, da se v 
tem objektu odkrije vsaka ponovno začeta proizvodnja kemičnega 
orožja ali odstranitev prijavljenih predmetov. 

49. Podroben sporazum o objektu za vsak objekt za proizvodnjo 
kemičnega orožja določa: 

(a) podrobne postopke inšpekcije na kraju samem, ki lahko 
vključujejo: 

(i) vizualne preglede; 

(ii) preverjanje in vzdrževanje plomb in drugih 
dogovorjenih pripomočkov in 

(iii) pridobivanje in analiziranje vzorcev; 

(b) postopke za uporabo plomb za odkrivanje nepooblaščenih 
posegov in druge dogovorjene opreme za preprečevanje 
neodkritega reaktiviranja objekta, ki določajo: 
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(i) vrsto, namestitev in dogovore za postavitev in 

(ii) vzdrževanje takih plomb in opreme ter 

(c) druge dogovorjene ukrepe. 

50. Plombe ali drugo odobreno opremo, predvideno v podrobnem 
sporazumu o inšpekcijskih ukrepih za ta objekt, je treba namestiti 
najkasneje 240 dni po tem, ko začne ta konvencija veljati za 
državo pogodbenico. Inšpektorjem mora biti dovoljeno obiskati 
vsak objekt za proizvodnjo kemičnega orožja zaradi namestitve 
takih plomb in opreme. 

51. V vsakem koledarskem letu sme Tehnični sekretariat opraviti 
do štiri inšpekcije vsakega objekta za proizvodnjo kemičnega 
orožja. 

52. Generalni direktor obvesti državo pogodbenico, v kateri se 
opravlja inšpekcija, o svoji odločitvi, da pregleda ali obišče objekt 
za proizvodnjo kemičnega orožja, 48 ur pred načrtovanim 
prihodom inšpekcijske skupine v objekt zaradi sistematične 
inšpekcije ali obiska. V primeru inšpekcij ali obiskov za reševanje 
nujnih problemov se ta rok lahko skrajša. Generalni direktor določi 
namen inšpekcije oziroma obiska. 

53. Inšpektorji imajo v skladu s sporazumi o objektih neoviran 
dostop do vseh delov objektov za proizvodnjo kemičnega orožja. 
Postavke v prijavljenem popisu, ki bodo pregledane, izberejo 
inšpektorji. 

54. Konferenca obravnava in sprejme smernice za določanje 
pogostnosti sistematičnih inšpekcij na kraju samem na podlagi 
točke (i) 21. odstavka 8. člena. Tehnični sekretariat izbere določen 
proizvodni objekt, ki ga je treba pregledati, tako, da ni mogoče 
natančno napovedati, kdaj bo objekt pregledan. 

Preverjanje uničenja objektov in tehnološke opreme za 
proizvodnjo kemičnega orožja 

55. Namen sistematičnega preverjanja uničenja objektov in 
tehnološke opreme za proizvodnjo kemičnega orožja je potrditi, 
da je objekt uničen v skladu z obveznostmi po tej konvenciji in da 
je vsak predmet iz prijavljenega popisa uničen v skladu z 
dogovorjenim podrobnim načrtom za uničevanje. 

56. Ko so vsi predmeti iz prijavljenega popisa uničeni, Tehnični 
sekretariat potrdi izjavo države pogodbenice o tem. Po tej potrditvi 
Tehnični sekretariat konča sistematično preverjanje objekta za 
proizvodnjo kemičnega orožja in takoj odstrani vse pripomočke 
in inštrumente za spremljanje stanja, ki so jih namestili inšpektorji. 

57. Po tej potrditvi država pogodbenica poda izjavo, da je bil objekt 
uničen. 

Preverjanje začasne preureditve objekta in tehnološke 
opreme za proizvodnjo kemičnega orožja v objekt in 
tehnološko opremo za uničevanje kemičnega orožja 

58. Najkasneje 90 dni po prejemu začetnega obvestila o 
nameravani začasni preureditvi proizvodnega objekta imajo 
inšpektorji pravico obiskati objekt, da se seznanijo s predlagano 
začasno preureditvijo in proučijo morebitne inšpekcijske ukrepe, 
ki bodo potrebni med preurejanjem. 

59. Najkasneje 60 dni po takem obisku sklenetaTehnični sekretariat 
in država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, prehodni 
sporazum, ki vsebuje dodatne inšpekcijske ukrepe za obdobje 
začasne preureditve. Prehodni sporazum podrobno določa 
inšpekcijske postopke, vključno z uporabo plomb, opremo za 

spremljanje stanja in inšpekcijami, na podlagi katerih bo mogoče 
verjeti, da se med preurejanjem ne proizvaja nobeno kemično 
orožje. Ta sporazum ostane v veljavi od začetka začasnega 
preurejanja do tedaj, ko objekt začne delovati kot objekt za 
uničevanje kemičnega orožja. 

60. Dokler ni sklenjen prehodni sporazum, država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekcija, ne sme odstraniti ali preurediti 
nobenega dela objekta oziroma odstraniti ali spremeniti nobene 
plombe ali druge dogovorjene inšpekcijske opreme, ki je morda 
bila nameščena na podlagi te konvencije. 

61. Ko začne objekt delovati kot objekt za uničevanje kemičnega 
orožja, veljajo zanj določbe IV. (A) dela te priloge, ki se nanašajo 
na objekte za uničevanje kemičnega orožja. Prehodni sporazum 
pa ureja režim za obdobje pred začetkom obratovanja. 

62. Med uničevanjem imajo inšpektorji dostop do vseh delov 
začasno preurejenih objektov za proizvodnjo kemičnega orožja, 
vključno s tistimi, ki niso neposredno vključeni v uničevanje 
kemičnega orožja. 

63. Pred začetkom del na objektu zaradi njegove začasne 
preureditve za namene uničevanja kemičnega orožja in potem 
ko je objekt prenehal delovati kot objekt za uničevanje kemičnega 
orožja, veljajo zanj določbe tega dela, ki se nanašajo na objekte 
za proizvodnjo kemičnega orožja. 

D. PREUREDITEV OBJEKTOV IN TEHNOLOŠKE 
OPREME ZA PROIZVODNJO KEMIČNEGA OROŽJA 
ZA NAMENE, KI NISO PREPOVEDANI STO 
KONVENCIJO 

Postopki za vložitev zahtevka za preureditev 

64. Zahtevek za uporabo objekta za proizvodnjo kemičnega 
orožja za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, se lahko 
vloži za vsak objekt, ki ga država pogodbenica že uporablja za 
take namene, preden začne ta konvencija zanjo veljati, ali za 
katerega načrtuje uporabo v take namene. 

65. Za objekt za proizvodnjo kemičnega orožja, ki se uporablja v 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, ob začetku 
veljavnosti te konvencije za državo pogodbenico, mora biti zahteva 
predložena generalnemu direktorju najkasneje 30 dni po tem, ko 
začne ta konvencija za državo pogodbenico veljati. Zahtevek naj 
poleg podatkov, predloženih na podlagi točke (iii) pododstavka 
(h) 1. odstavka, vsebuje še: 

(a) podrobno utemeljitev zahteve; 

(b) splošen načrt preureditve objekta, ki navaja: 

(i) naravo dejavnosti, ki se bo izvajala v objektu; 

(ii) če načrtovana dejavnost vključuje 
proizvodnjo, predelavo ali porabo kemikalije: ime vsake kemikalije, 
shemo tehnološkega procesa v objektu in načrtovane letne 
količine proizvodnje, predelave ali porabe; 

(iii) katere zgradbe ali objekti so predlagani za uporabo in katere 
spremembe so predlagane, če so; 

(iv) katere zgradbe ali objekti so bili uničeni ali so predlagani za 
uničenje in načrte za njihovo uničenje; 

(v) katera oprema bo uporabljena v objektu; 

(vi) katera oprema je bila odstranjena ali 
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uničena In katera oprema je predlagana za odstranitev ali uničenje 
ter načrte za njeno uničevanje; 

(vil) predlagani razpored preurejanja, če je to primerno, In 

(vlil) naravo dejavnosti vsakega drugega objekta, ki deluje v tem 
kompleksu, in 

(c) podrobno pojasnilo o tem, kako bodo ukrepi iz pododstavka 
(b) kot tudi vsi drugi ukrepi, ki jih predlaga država pogodbenica, 
zagotovili preprečevanje rezervnih zmogljivosti za proizvodnjo 
kemičnega orožja v objektu. 

66. Za objekt za proizvodnjo kemičnega orožja, ki se ob začetku 
veljavnosti te konvencije ne uporablja za namene, ki niso 
prepovedani s to konvencijo, je treba zahtevo predložiti 
generalnemu direktorju najkasneje 30 dni po odločitvi o preureditvi, 
vendar v nobenem primeru ne kasneje kot štiri leta po tem, ko 
Začne ta konvencija za državo pogodbenico veljati. Zahtevek naj 
vsebuje: 

(a) podrobno utemeljitev zahteve, vključno z gospodarskimi 
potrebami zanjo; 

(b) splošen načrt o preureditvi objekta, ki navaja: 

(i) naravo načrtovane dejavnosti, ki se bo izvajala v objektu; 

(ii) če načrtovana dejavnost vključuje proizvodnjo, predelavo ali 
porabo kemikalij: ime vsake kemikalije, shemo tehnološkega 
procesa v objektu in načrtovane letne količine proizvodnje, 
predelave ali porabe; 

(iii) katere zgradbe oziroma objekti so predlagani za ohranitev in 
katere spremembe so predlagane, če so; 

(iv) katere zgradbe ali objekti so bili uničeni oziroma so predlagani 
za uničenje in načrtiza uničevanje; 

(v) katera oprema je predlagana za uporabo v objektu; 

(vi) katera oprema je predlagana za odstranitev in uničenje in 
načrte za njeno uničevanje; 

(vii) predlagani razpored preurejanja, in 

(viii) naravo dejavnosti vsakega drugega objekta, ki deluje v tem 
kompleksu, in 

(c) podrobno pojasnilo o tem, kako bodo ukrepi iz pododstavka 

(b) in vsi drugi ukrepi, ki jih predlaga država pogodbenica, zagotovili 
preprečevanje rezervnih zmogljivosti za proizvodnjo kemičnega 
orožja v objektu. 

67. Država pogodbenica lahko v svojem zahtevku predlaga 
kakršne koli druge ukrepe, ki se ji zdijo primerni za krepitev 
zaupanja. 

Ukrepanje do sprejema odločitve 

68. Med čakanjem na odločitev konference lahko država 
pogodbenica še naprej uporablja objekt za namene, ki niso 
prepovedani s to konvencijo, če je bil tak objekt uporabljen za 
take namene pred začetkom veljavnosti te konvencije za državo 
pogodbenico, vendar le če država pogodbenica v svojem 
zahtevku potrdi, da se ne uporabljajo nobena posebna oprema in 
nobene posebne zgradbe in da so bile posebna oprema in posebne 
zgradbe inaktivirane na načine, določene v 13. odstavku. 

69. Če se objekt, za katerega je bil vložen zahtevek, ni uporabljal 
za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, pred tem, ko je 
začela ta konvencija veljati za državo pogodbenico, oziroma če 
potrditev, zahtevana v 68. odstavku, ni bila dana, mora država 
pogodbenica nemudoma prenehati z vsako dejavnostjo na podlagi 
4. odstavka 5. člena. Država pogodbenica zapre objekt v skladu 
s 13. odstavkom najkasneje 90 dni po tem, ko začne ta konvencija 
zanjo veljati. 

Pogoji za preureditev 

70. Kot pogoj za preureditev objekta za proizvodnjo kemičnega 
orožja za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo, mora biti 
vsa specializirana oprema v objektu uničena in odpravljene morajo 
biti vse posebne lastnosti zgradb in objektov, po katerih se 
razlikujejo od zgradb in objektov, ki se običajno uporabljajo za 
namene, ki niso prepovedani s to konvencijo in ne vključujejo 
kemikalij iz Seznama 1. 

71. Preurejeni objekt se ne sme uporabljati: 

(a) za katero koli dejavnost, ki vključuje proizvodnjo, predelavo 
ali porabo kemikalije iz Seznama 1 ali kemikalije iz Seznama 2, 
oziroma 

(b) za proizvodnjo katere koli zelo strupene kemikalije, vključno z 
vsako zelo strupeno organofosforjevo kemikalijo, oziroma za 
katero koli drugo dejavnost, ki bi zahtevala posebno opremo za 
ravnanje z zelo strupenimi oziroma zelo jedkimi kemikalijami, razen 
če Izvršni svet odloči, da taka proizvodnja ali dejavnost ne bi 
pomenila nobenega tveganja za cilj in namen te konvencije ob 
upoštevanju meril za strupenost, jedkost, in če je to primerno, 
drugih tehničnih dejavnikov, ki jih konferenca obravnava in 
sprejme na podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

72. Preureditev objekta za proizvodnjo kemičnega orožja mora 
biti dokončana najkasneje šest let po začetku veljavnosti te 
konvencije. 

Odločitve Izvršnega sveta in Konference 

73. Najkasneje 90 dni po tem, ko je generalni direktor prejel 
zahtevek, opravi Tehnični sekretariat začetno inšpekcijo objekta. 
Namen te inšpekcije je ugotoviti točnost podatkov, navedenih v 
zahtevku, pridobiti informacije o tehničnih lastnostih predlaganega 
preurejenega objekta in presoditi pogoje, po katerih je lahko 
dovoljena uporaba za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. 
Generalni direktor takoj predloži Izvršnemu svetu, Konferenci in 
vsem državam pogodbenicam poročilo, kl vsebuje njegova 
priporočila o ukrepih, potrebnih za preureditev objekta za namene, 
kl niso prepovedani s to konvencijo, in za zagotovitev, da bo 
preurejeni objekt uporabljen le za namene, ki niso prepovedani s 
to konvencijo. 

74. Če je bil objekt uporabljen za namene, kl niso prepovedani s to 
konvencijo, pred tem, ko začne konvencija veljati za državo 
pogodbenico, in tak objekt obratuje še naprej, vendar ukrepi, 
potrebni za potrditev po 68. odstavku, niso bili sprejeti, generalni 
direktor takoj obvesti Izvršni svet, ki lahko zahteva izvajanje 
ukrepov, za katere sodi, da so primerni, med drugim zaprtje objekta 
in odstranitev posebne opreme ter spremembo zgradb in objektov. 
Izvršni svet določi skrajni rok za izvajanje teh ukrepov in začasno 
prekine obravnavo zahtevka do zadovoljive izpolnitve teh ukrepov. 
Objekt mora biti pregledan takoj po izteku roka, da se ugotovi, ali 
so bili ukrepi izvedeni. V nasprotnem primeru je treba od države 
pogodbenice zahtevati popolno ustavitev celotnega obratovanja 
objekta. 

75. V najkrajšem možnem času po prejemu poročila generalnega 
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direktorja Konferenca na priporočilo izvršnega sveta ob 
upoštevanju poročila In stališč, ki jih izrazijo države pogodbenice, 
odloči, ali naj zahtevku ugodi, in določi pogoje, pod katerimi je 
zahtevku možno ugoditi. Če katera izmed držav pogodbenic 
nasprotuje ugoditvi zahtevku in s tem povezanim pogojem, se 
zainteresirane države pogodbenice do 90 dni posvetujejo, da 
poiščejo vzajemno sprejemljivo rešitev. Odločitev o zahtevku In z 
njim povezanimi pogoji se skupaj z vsemi k temu predlaganimi 
spremembami sprejme kot bistvena zadeva v najkrajšem 
možnem času po koncu posvetovalnega obdobja. 

76. Če je zahtevku ugodeno, mora biti sporazum o objektu 
pripravljen najkasneje 90 dni po sprejemu take odločitve. 
Sporazum o objektu vsebuje pogoje, po katerih sta dovoljeni 
preureditev in uporaba objekta, vključno z ukrepi za preverjanje. 
Preureditev se ne sme začeti, dokler sporazum o objektu ni 
sklenjen. 

Podrobni načrti za preureditev 

77. Najmanj 180 dni pred načrtovanim začetkom preurejanja 
objekta za proizvodnjo kemičnega orožja država pogodbenica 
dostavi Tehničnemu sekretariatu podrobne načrte za preureditev 
objekta, vključno s predlaganimi ukrepi za preverjanje preureditve, 
med drugim v zvezi s: 

(a) časovno razporeditvijo navzočnosti inšpektorjev v objektu, ki 
naj se preuredi, in 

(b) postopki za preverjanje ukrepov, ki jih je treba uporabiti za 
vsako postavko iz prijavljenega popisa. 

78. Podroben načrt za preureditev vsakega objekta za proizvodnjo 
kemičnega orožja vsebuje: 

(a) podroben časovni razpored preurejanja; 

(b) prostorski načrt objekta pred preureditvijo in po njej; 

(c) shemo tehnološkega postopka v objektu pred preureditvijo in 
po potrebi po njej; 

(d) podroben popis opreme, zgradb in objektov ter drugih 
predmetov, ki jih je treba uničiti, ter zgradb in objektov, ki jih je 
treba spremeniti; 

(e) ukrepe, ki jih je treba uporabiti pri vsaki postavki iz popisa, če 
so; 

(f) predlagane ukrepe za preverjanje; 

(g) zaščitne in varnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati med 
preurejanjem objekta, in 

(h) življenjske in delovne razmere, ki jih je treba zagotoviti 
inšpektorjem. 

Pregled podrobnih načrtov 

79. Na podlagi podrobnih načrtov za preureditev in predlaganih 
ukrepov za preverjanje, ki jih je predložila država pogodbenica, 
ter na izkušnjah prejšnjih Inšpekcij, Tehnični sekretariat pripravi 
načrt za preverjanje preureditve objekta, pri čemer se temeljito 
posvetuje z državo pogodbenico. Vsa razhajanja med Tehničnim 
sekretariatom in državo pogodbenico glede ustreznih ukrepov 
se rešujejo s posvetovanji. Vse nerešene zadeve je treba 
posredovati Izvršnemu svetu, ki naj ustrezno ukrepa, da tako 
omogoči popolno izvajanje te konvencije. 

80. Da se zagotovi izpolnjevanje določb 5. člena in tega dela, se 
Izvršni svet in država pogodbenica dogovorita o skupnih načrtih 
za uničevanje in preverjanje. Tak dogovor naj bo pripravljen 
najmanj 60 dni pred načrtovanim začetkom preurejanja. 

81. Vsaka članica Izvršnega sveta se lahko posvetuje s Tehničnim 
sekretariatom o vsaki zadevi v zvezi z ustreznostjo skupnega 
načrta za preureditev in preverjanje. Če nobena članica Izvršnega 
sveta ne ugovarja, je treba načrt začeti izvajati. 

82. Če so kakršne koli težave, naj se Izvršni svet posvetuje z 
državo pogodbenico, da se te težave uredijo. Če ostanejo kakršne 
koli težave nerešene, jih je treba posredovati Konferenci. 
Razreševanje razhajanj o načinih uničevanja ne sme zavlačevati 
izvajanja drugih delov načrta za uničevanje, ki so sprejemljivi. 

83. Če o stališčih preverjanja ni dosežen dogovor z Izvršnim 
svetom ali če sprejetega načrta preverjanja ni mogoče začeti 
izvajati, poteka preverjanje preureditve z neprekinjenim 
spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem in fizično 
navzočnostjo inšpektorjev. 

84. Preurejanje in preverjanje potekata v skladu z dogovorjenim 
načrtom. Preverjanje ne sme po nepotrebnem ovirati preurejanja 
in ga je treba izvajati z navzočnostjo inšpektorjev, ki potrdijo 
preureditev. 

85. Še 10 let po tem, ko generalni direktor potrdi, da je preureditev 
dokončana, država pogodbenica zagotavlja inšpektorjem kadar 
koli neoviran dostop do objekta. Inšpektorji imajo pravico opazovati 
vsa območja, vse dejavnosti in vso opremo v objektu. Inšpektorji 
imajo pravico preveriti, da so dejavnosti v objektu skladne z vsemi 
pogoji, ki jih na podlagi tega dela določita Izvršni svet in Konferenca. 
Inšpektorji imajo skladno z določbami poglavja EII. dela te priloge 
tudi pravico dobiti vzorce s katerega koli območja objekta in jih 
analizirati, da preverijo odsotnost kemikalij iz Seznama 1, njihovih 
stalnih stranskih produktov in produktov razpada ter kemikalij iz 
Seznama 2 in da preverijo, da so dejavnosti v objektu skladne z 
vsemi drugimi pogoji za kemijske dejavnosti, ki jih na podlagi tega 
dela določita Izvršni svet in Konferenca. Inšpektorji imajo tudi 
pravico do nadzorovanega dostopa v skladu s poglavjem C X. 
dela te priloge do tovarniškega kompleksa, na katerem je objekt. 
Med 10-letnim obdobjem država pogodbenica letno poroča o 
dejavnostih v preurejenem objektu. Po izteku desetletnega obdobja 
Izvršni svet ob upoštevanju priporočil Tehničnega sekretariata 
odloči o naravi nadaljnjih ukrepov preverjanja. 

86. Stroški preverjanja za preurejeni objekt se razporedijo v skladu 
z 19. odstavkom 5. člena. 
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VI. DEL 

DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE 
STO KONVENCIJO V SKLADU S 6. 
ČLENOM 

REŽIM ZA KEMIKALIJE IZ SEZNAMA 1 
TER OBJEKTE IN TEHNOLOŠKO 

OPREMO, POVEZANE STAKIMI 
KEMIKALIJAMI 

A. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Država pogodbenica ne sme proizvajati, pridobivati, zadrževati 
ali uporabljati kemikalij iz Seznama 1 zunaj ozemelj držav 
pogodbenic in ne sme prenašati takih kemikalij s svojega ozemlja, 
razen drugi državi pogodbenici. 

2. Država pogodbenica ne sme proizvajati, pridobivati, zadrževati, 
prenašati ali uporabljati kemikalij iz Seznama 1, razen če: 

(a) se kemikalije uporabljajo v raziskovalne, medicinske, 
farmacevtske ali zaščitne namene in 

(b) so vrste in količine kemikalij strogo omejene na tiste, ki so za 
take namene lahko upravičene, in 

(c) je skupna količina takih kemikalij v vsakem danem času za 
take namene enaka ali manjša od 1 tone in 

(d) je skupna količina za take namene, ki jo država pogodbenica 
pridobi v katerem koli letu s proizvodnjo, odvzemom iz zalog 
kemičnega orožja in prenosom, enaka ali manjša od 1 tone. 

B. PRENOSI 

3. Država pogodbenica lahko prenese kemikalije iz Seznama 1 s 
svojega ozemlja samo drugi državi pogodbenici in samo za 
raziskovalne, medicinske, farmacevtske ali zaščitne namene v 
skladu z 2. odstavkom. 

4. Prenesene kemikalije ne smejo biti ponovno prenesene v tretjo 
državo. 

5. Najmanj 30 dni pred vsakim prenosom drugi državi pogodbenici 
obe državi pogodbenici obvestita Tehnični sekretariat o prenosu. 

6. Vsaka država pogodbenica sestavi podrobno letno izjavo o 
prenosih v prejšnjem letu. Izjava se predloži najkasneje 90 dni po 
koncu tistega leta in za vsako kemikalijo iz Seznama 1, ki je bila 
prenesena, in vsebuje naslednje podatke: 

(a) kemijsko ime, strukturno formulo in registrsko številko CAS, 
če je dodeljena; 

(b) količino, pridobljeno od drugih držav pogodbenic oziroma 
preneseno drugim državam pogodbenicam. Za vsak prenos je 
treba navesti količino, prejemnika irv namen. 

C. PROIZVODNJA 

Splošna načela za proizvodnjo 

7. Vsaka država pogodbenica med proizvodnjo po odstavkih 8 do 
12 namenja največjo pozornost zagotavljanju varnosti ljudi in 

varstvu okolja. Vsaka država pogodbenica izvaja tako proizvodnjo 
v skladu z notranjimi standardi za varnost in emisije. 

Posamezen manjši objekt 

8. Vsaka država pogodbenica, ki proizvaja kemikalije iz Se.nama 
1 v raziskovalne, medicinske, farmacevtske ali zaščitne namene, 
izvaja to proizvodnjo v posameznem manjšem objektu, ki ga 
odobri država pogodbenica, razen v primerih, ki jih predvidevajo 
10., 11. in 12. odstavek. 

9. Proizvodnja v posameznem manjšem objektu poteka v 
reakcijskih posodah na proizvodnih linijah, ki niso zgrajene za 
neprekinjeno proizvodnjo. Prostornina vsake reakcijske posode 
ne sme presegati 100 litrov in skupna prostornina vseh reakcijskih 
posod s prostornino nad 5 litrov ne sme presegati 500 litrov. 

Drugi objekti 

10. Proizvodnja kemikalij iz Seznama 1 v skupnih količinah, ki ne 
presegajo 10 kg letno, lahko poteka v zaščitne namene v objektu 
zunaj posameznega manjšega objekta. Objekt od >bri država 
pogodbenica. 

11. Proizvodnja kemikalij iz Seznama 1 v količinah, večjih od 
100 g letno, se lahko opravlja v raziskovalne, medicinske ali 
farmacevtske namene zunaj posameznega manjšega objekta v 
skupnih količinah, ki ne presegajo 10 kg letno na objekt. Te objekte 
odobri država pogodbenica. 

. Wqol3oq < 
12. Sinteza kemikalij iz Seznama 1 v raziskovalne, medicinske ali 
farmacevtske namene, ne pa v zaščitne namene, se lahko opravi 
v laboratorijih v skupnih količinah manj kot 100 g letno na objekt. 
Za te objekte ne veljajo obveznosti v zvezi s prijavljanjem in 
preverjanjem, kot je podrobno določeno v poglavjih D in E. 

D. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Posamezen manjši objekt 

13. Vsaka država pogodbenica, ki načrtuje delovanje posamez- 
nega manjšega objekta, Tehničnemu sekretariatu sporoči točno 
mesto in podroben tehnični opis objekta, vključno s popisom 
opreme in podrobnimi shemami. Za obstoječe objekte se ta 
začetna prijavna deklaracija dostavi najkasneje 30 dni po tem, ko 
začne ta konvencija veljati za državo pogodbenico. Začetne 
prijavne deklaracije o novih objektih se dostavijo najmanj 180 dni, 
pred začetkom obratovanja objekta. 

14. Vsaka država pogodbenica Tehnični sekretariat vnaprej 
obvesti o načrtovanih spremembah v zvezi z začetno prijavno 
deklaracijo. Obvestilo je treba predložiti najmanj 180 dni prej, preden 
naj bi prišlo do sprememb. 

15. Država pogodbenica, ki proizvaja kemikalije iz Seznama 1 v 
posameznem manjšem objektu, sestavi podrobno letno izjavo o 
dejavnostih v objektu za prejšnje leto. Izjava se predloži najkasneje 
90 dni po koncu tistega leta in vsebuje: 

(a) opredelitev objekta; 

(b) za vsako kemikalijo iz Seznama 1, ki se proizvaja, pridobiva, 
porablja ali skladišči v objektu, naslednje podatke: 

(i) kemijsko ime, strukturno formulo in registrsko 
številko CAS, če je dodeljena; 

(ii) uporabljene načine in proizvedeno količino; 
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(ili) ime In količino predhodnih sestavin, navedenih v Seznamih 1, 
2 In 3, uporabijenihza proizvodnjo kemikalij iz Seznama 1; 

(iv) količino, porabljeno v objektu, in namen(e) porabe; 

(v) količino, prejeto iz drugih objektov ali poslano v druge objekte 
v državi pogodbenici. Za vsako pošiljko je treba navesti količino, 
prejemnika in namen; 

(vi) največjo skladiščeno količino kadar koli med letom in 

(vii) količino, skladiščeno ob koncu leta, in 

(c) podatke o vseh spremembah v objektu med letom v primerjavi 
s predhodno predloženimi podrobnimi tehničnimi opisi objekta, 
vključno s popisi opreme in podrobnimi shemami. 

16. Vsaka država pogodbenica, ki proizvaja kemikalije iz 
Seznama 1 v posameznem manjšem objektu, sestavi podrobno 
letno prijavo o načrtovanih dejavnostih in predvideni proizvodnji v 
objektu za prihodnje leto. Prijavo je treba predložiti najmanj 90 dni 
pred začetkom leta in naj vsebuje: 

(a) opredelitev objekta; 

(b) za vsako kemikalijo iz Seznama 1, za katero se predvideva, 
da se bo proizvedla, porabila ali skladiščila v objektu, naslednje 
podatke; 

(i) kemijsko ime, strukturno formulo in registrsko številko CAS, 
če je dodeljena; 

(ii) predvideno količino, ki bo proizvedena, in 
namen proizvodnje, in 

(c) podatke o vseh predvidenih spremembah v objektu med letom 
v primerjavi s predhodno predloženimi podrobnimi tehničnimi opisi 
objekta, vključno s popisi opreme in podrobnimi shemami. 

Drugi objekti iz 10. in 11. odstavka 

17. Za vsak objekt država pogodbenica Tehničnemu sekretariatu 
sporoči ime, mesto in podroben tehničen opis objekta ali njegovega 
ustreznega dela oziroma delov, kot to zahteva Tehnični sekretariat. 
Objekt, ki proizvaja kemikalije iz Seznama 1 v zaščitne namene, 
je treba posebej opredeliti. Za obstoječe objekte se ta začetna 
prijavna deklaracija dostavi najkasneje 30 dni po tem, ko začne 
ta konvencija veljati za državo pogodbenico. Začetne deklaracije 
o novih objektih se dostavijo najmanj 180 dni pred začetkom 
obratovanja objekta. 

18. Vsaka država pogodbenica vnaprej obvesti Tehnični 
sekretariat o načrtovanih spremembah, povezanih z začetno 
prijavno deklaracijo. Obvestilo se predloži najmanj 180 dni prej, 
preden naj bi prišlo do sprememb. 

19. Vsaka država pogodbenica za vsak objekt sestavi podrobno 
letno izjavo o dejavnostih v objektu za prejšnje leto. Izjava se 
predloži najkasneje 90 dni po koncu leta in vsebuje: 

(a) opredelitev objekta; 

(b) za vsako kemikalijo iz Seznama 1 naslednje podatke: 

(I) kemijsko ime, strukturno formulo in registrsko številko CAS, 
če je dodeljena; 

(ii) proizvedeno količino in pri proizvodnji v zaščitne namene 
uporabljene načine; 

(iii) ime In količino predhodnih sestavin, navedenih v Seznamih 1, 
2 ali 3, uporabijenihza proizvodnjo kemikalij iz Seznama 1; 

(Iv) količino, porabljeno v objektu, in namen porabe; 

(v) količino, preneseno v druge objekte znotraj države 
pogodbenice. Za vsak prenos je treba navesti količino, prejemnika 
In namen; 

(vi) največjo skladiščeno količino kadar koli med letom in 

(vii) količino, skladiščeno ob koncu leta, ter 

(c) podatke o vseh spremembah v objektu ali njegovih pomembnih 
delih med letom v primerjavi s predhodno predloženim podrobnim 
tehničnim opisom objekta. 

20. Vsaka država pogodbenica za vsak objekt sestavi podrobno 
prijavno deklaracijo o načrtovanih dejavnostih in predvideni 
proizvodnji v objektu za prihodnje leto. Deklaracijo je treba predložiti 
najmanj 90 dni pred začetkom tistega leta in naj vsebuje: 

(a) opredelitev objekta; 

(b) za vsako kemikalijo iz Seznama 1 naslednje podatke: 

(i) kemijsko ime, strukturno formulo in registrsko številko CAS, 
če je dodeljena, in 

(ii) predvideno količino, ki bo proizvedena, časovna obdobja, ko 
naj se predvidena proizvodnja izvede, in namene proizvodnje ter 

(c) podatke o vseh predvidenih spremembah v objektu ali njegovih 
pomembnih delih med letom v primerjavi s predhodno predloženimi 
podrobnimi tehničnimi opisi objekta. 

E. PREVERJANJE 

Posamezen manjši objekt 

21. Cilj preverjanja v posameznih manjših objektih je preveriti in 
potrditi, da so proizvedene količine kemikalij iz Seznama 1 pravilno 
prijavljene in zlasti da njihova skupna količina ne presega 1 tone. 

22. Objekt se sistematično preverja z inšpekcijo na kraju samem 
in spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem. 

23. Število, intenzivnost, trajanje, časovni razpored in način 
inšpekcij za določen objekt temeljijo na tem, kolikšno tveganje 
pomenijo te kemikalije za cilj in namen te konvencije ter kakšne 
so značilnosti objekta in narava dejavnosti, ki se tam izvajajo. 
Ustrezne smernice obravnava in sprejme Konferenca na podlagi 
pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

24. Namen začetne inšpekcije je preveriti in potrditi dostavljene 
podatke o objektu, vključno s preverjanjem omejitev reakcijskih 
posod, ki so določene v 9. odstavku. 

25. Najkasneje 180 dni po tem, ko začne ta konvencija veljati za 
posamezno državo pogodbenico, ta sklene na podlagi vzorčnega 
sporazuma z Organizacijo sporazum o objektu, v katerem so 
določeni podrobni inšpekcijski postopki za objekt. 

26. Vsaka država pogodbenica, ki načrtuje ustanovitev 
posameznega manjšega objekta po tem, ko začne ta konvencija 
zanjo veljati, sklene na podlagi vzorčnega sporazuma z 
Organizacijo sporazum o objektu, v katerem so določeni podrobni 
inšpekcijski postopki za objekt pred delovanjem ali uporabo. 
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27. Vzorčni sporazum obravnava in sprejme Konferenca na 
podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

Drugi objekti iz 10. in 11. odstavka 

28. Cilj preverjanja v vsakem objektu iz 10. in 11. odstavka je 
preveriti in potrditi, da: 

(a) se objekt ne uporablja za proizvodnjo kemikalij iz Seznama 1, 
razen prijavljenih kemikalij; 

(b) so količine kemikalij iz Seznama 1, ki so proizvedene, 
predelane ali porabljene, pravilno prijavljene in skladne s potrebami 
za prijavljeni namen ter 

(c) kemikalija iz Seznama 1 ni spremenjena ali zlorabljena za 
druge namene. 

29. Objekt se sistematično preverja z inšpekcijo na kraju samem 
in spremljanjem stanja z inštrumenti na kraju samem. 

30. Število, intenzivnost, trajanje, časovni razpored in način 
inšpekcij za določen objekt temeljijo na tem, kolikšno tveganje 
pomenijo proizvedene količine kemikalij ter kakšne so značilnosti 
objekta in narava dejavnosti, ki se tarti izvajajo. Ustrezne smernice 
obravnava in sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

31. Najkasneje 180 dni po tem, ko začne ta konvencija veljati za 
državo pogodbenico, ta sklene na podlagi vzorčnega sporazuma 
z Organizacijo sporazume o objektih, v katerih so določeni 
podrobni inšpekcijski postopki za vsak objekt. 

32. Vsaka država pogodbenica, ki načrtuje ustanovitev takega 
objekta po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, sklene z 
Organizacijo sporazum o objektu pred njegovim obratovanjem ali 
uporabo. 

VII. DEL 
DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE 

STO KONVENCIJO V SKLADU S 
6. ČLENOM 

REŽIM ZA KEMIKALIJE IZ SEZNAMA 2 
TER OBJEKTE IN TEHNOLOŠKO 

OPREMO, POVEZANE STEMI 
KEMIKALIJAMI 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Prijavne deklaracije zbirnih nacionalnih podatkov 

1. Začetne in letne prijavne deklaracije, ki jih dostavi vsaka država 
pogodbenica na podlagi 7. in 8. odstavka 6. člena, vsebujejo zbirne 
nacionalne podatke za preteklo koledarsko leto o proizvedenih, 
predelanih, porabljenih, uvoženih in izvoženih količinah vsake 
kemikalije iz Seznama 2 ter količinsko specifikacijo uvoza in izvoza 
za vsako državo posebej. 

2. Vsaka država pogodbenica predloži: 

(a) začetne prijavne deklaracije na podlagi 1. odstavka najkasneje 

30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, nato pa od 
naslednjega koledarskega leta dalje. 

(b) letne prijavne deklaracije najkasneje 90 dni po koncu 
preteklega koledarskega leta. Prijavne deklaracije tovarniških 
kompleksov za proizvodnjo, predelavo ali porabo kemikalij iz 
Seznama 2. 

3. Začetne in letne prijavne deklaracije se zahtevajo za vse 
tovarniške komplekse, ki obsegajo enega ali več obratov, ki so 
proizvajali, predelovali ali porabljali v katerem koli izmed treh 
preteklih koledarskih let oziroma je zanje predvideno, da bodo 
proizvajali, predelovali ali porabljali v naslednjem koledarskem 
letu več kot: 

(a) 1 kg kemikalije z oznako iz dela A Seznama 2; 

(b) 100 kg katere koli druge kemikalije, naštete v delu A Seznama 
, 2; ali 

(c) 1 tono kemikalije, naštete v delu B Seznama 2. 

4. Vsaka država pogodbenica predloži: 

(a) začetne prijavne deklaracije na podlagi 3. odstavka najkasneje 
30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, nato pa od 
nadaljnjega koledarskega leta dalje; 

(b) letne izjave o preteklih dejavnostih najkasneje 90 dni po koncu 
preteklega koledarskega leta; 

(c) letne prijavne deklaracije o predvidenih dejavnostih najkasneje 
60 dni pred začetkom naslednjega koledarskega leta. Vsaka taka 
dodatna dejavnost, načrtovana po predložitvi letne prijavne 
deklaracije, mora biti prijavljena najkasneje pet dni pred začetkom 
te dejavnosti. 

5. Deklaracije na podlagi 3. odstavka se na splošno ne zahtevajo 
za mešanice, ki vsebujejo nizko koncentracijo kemikalije iz 
Seznama 2. V skladu s smernicami so zahtevane samo takrat, 
kadar velja, da pomenita možnost ponovnega pridobivanja 
kemikalije iz Seznama 2 iz mešanice in njena skupna masa 
tveganje za cilj in namen te konvencije. Te smernice obravnava in 
sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. 
člena. 

6. Prijavne deklaracije tovarniškega kompleksa na podlagi 3. 
odstavka vsebujejo: 

(a) ime tovarniškega kompleksa in ime lastnika, družbe ali podjetja, 
ki ga upravlja; 

(b) njegovo točno mesto, vključno z naslovom, in 

(c) število obratov v tovarniškem kompleksu, ki so prijavljeni na 
podlagi VIII. dela te priloge. 

7. Prijavne deklaracije tovarniškega kompleksa na podlagi 3. 
odstavka vsebujejo za vsak obrat, ki je znotraj tovarniškega 
kompleksa in za katerega velja seznam iz 3. odstavka, tudi 
naslednje podatke: 

(a) ime obrata in ime lastnika, družbe oziroma podjetja, ki ga 
upravlja; 

(b) njegovo točno mesto v tovarniškem kompleksu, vključno s 
številko posebne zgradbe ali objekta, če jo ima; 

(c) njegove glavne dejavnosti; 
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(d) ali obrat: 

(i) proizvaja, predeluje ali porablja prijavljeno 
kemikalijo oziroma kemikalije iz Seznama 2; 

(ii) je namenjen takim dejavnostim ali je 
večnamenski in 

(iii) izvaja druge dejavnosti v zvezi s 
prijavljeno kemikalijo oziroma kemikalijami iz Seznama 2, vključno 
z navedbo take druge 
dejavnosti (npr. skladiščenje), in 

(e) proizvodno zmogljivost obrata za vsako prijavljeno kemikalijo 
iz Seznama 2. 

8. Prijavne deklaracije o tovarniškem kompleksu na podlagi 3. 
odstavka vsebujejo tudi naslednje podatke o vsaki kemikaliji iz 
Seznama 2 nad prijavnim pragom: 

(a) kemijsko ime, običajno ali trgovsko ime, ki se uporablja v 
objektu, strukturno formulo in registrsko številko CAS, če je 
dodeljena; 

(b) v začetni prijavni deklaraciji: skupno proizvedeno, predelano, 
porabljeno, uvoženo in izvoženo količino za tovarniški kompleks 
v vsakem od treh preteklih koledarskih let; 

(c) v letni izjavi o preteklih dejavnostih: skupno proizvedeno, 
predelano, porabljeno, uvoženo in izvoženo količino za tovarniški 
kompleks v preteklem koledarskem letu; 

(d) v letni prijavni deklaraciji o predvidenih dejavnostih: skupno 
količino, ki bo predvidoma proizvedena, predelana ali porabljena 
v tovarniškem kompleksu v naslednjem koledarskem letu, 
vključno s predvidenimi časovnimi obdobji za proizvodnjo, 
predelavo ali porabo, in 

(e) namene, za katere je kemikalija bila ali bo proizvedena, 
predelana ali porabljena: 

(i) predelovanje in poraba na kraju samem z navedbo vrst 
izdelkov 

(ii) prodaja ali prenos znotraj ozemlja ali na kateri koli kraj v 
pristojnosti ali podnadzorom države pogodbenice z navedbo, ali 
greza drug industrijski obrat, trgovca ali kogadrugega, in če je 
mogoče, z navedbo vrstkončnih izdelkov; 

(iii) neposreden izvoz z navedbo posameznih držav ali 

(iv) druge, vključno z navedbo teh drugih namenov. 

Izjave o pretekli proizvodnji kemikalij iz Seznama 2 za 
namene kemičnega orožja 

9. Vsaka država pogodbenica najkasneje 30 dni po tem, ko začne 
ta konvencija zanjo veljati, prijavi vse tovarniške komplekse, 
skupaj z obrati, ki so kadar koli od 1. januarja 1946 proizvajali 
kemikalijo iz Seznama 2 za namene kemičnega orožja. 

10. Izjave o tovarniškem kompleksu na podlagi 9. odstavka 
vsebujejo: 

(a) ime tovarniškega kompleksa in ime lastnika, družbe ali podjetja, 
ki ga upravlja; 

(b) njegovo točno mesto, vključno z naslovom; 

(c) za vsak obrat v tovarniškem kompleksu, za katerega veljajo 
navedbe 9. odstavka, enake podatke, kot so zahtevani v 
pododstavkih (a) do (e) 7. odstavka, in 

(d) za vsako kemikalijo iz Seznama 2, proizvedeno za namene 
kemičnega orožja: 

(i) kemijsko ime, običajno ali trgovsko ime, ki se uporablja v objektu 
za proizvodnjo kemičnega orožja, strukturno formulo in registrsko 
številko CAS, če je dodeljena; 

(ii) podatke o tem, kdaj je bila kemikalija proizvedena, in o proizvedni 
količini, in 

(iii) kraj, kamor je bila kemikalija dostavljena in končni izdelek, ki 
je bil tam proizveden, če je znan. 

Obveščanje držav pogodbenic 

11 .Tehnični sekretariat državam pogodbenicam na zahtevo pošlje 
seznam tovarniških kompleksov, prijavljenih po tem poglavju, 
skupaj s podatki, dostavljenimi na podlagi 6. odstavka, 
pododstavkov (a) in (c) 7. odstavka, točk (i) in (iii) pododstavka 
(d) 7. odstavka, pododstavka (a) 8. odstavka in 10. odstavka. 

B.PREVERJANJE 

Splošno 

12. Preverjanje, predvideno v 4. odstavku 6. člena, se izvaja z 
inšpekcijo na kraju samem pri tistih od prijavljenih tovarniških 
kompleksov, ki obsegajo enega ali več obratov, ki so proizvedli, 
predelali ali porabili v katerem koli izmed treh preteklih let ali ki 
nameravajo v naslednjem koledarskem letu proizvesti, predelati 
ali porabiti več kot: 

(a) 10 kg kemikalije z oznako iz dela A Seznama 2; 

(b) 1 tono katere koli druge kemikalije, naštete v delu A Seznama 
2, ali 

(c) 10 ton kemikalije, naštete v delu B Seznama 2. 

13. Program in proračun Organizacije, ki ga sprejme Konferenca 
na podlagi pododstavka (a) 21. odstavka 8. člena kot posebno 
postavko, vsebuje program in proračun za preverjanje po tem 
poglavju. Pri razporejanju sredstev, ki so na voljo za preverjanje 
po 6. členu, Tehnični sekretariat v prvih treh letih po začetku 
veljavnosti te konvencije daje prednost začetnim inšpekcijam 
tovarniških kompleksov, prijavljenih na podlagi poglavja A. 
Razporeditev sredstev se nato pregleda in popravi na podlagi 
pridobljenih izkušenj. 

14. Tehnični sekretariat opravi začetne inšpekcije in nadaljnje 
inšpekcije na podlagi odstavkov 15 do 22. 

Cilji inšpekcije 

15. Splošen cilj inšpekcij je preveriti in potrditi, da so dejavnosti v 
skladu z obveznostmi po tej konvenciji in skladne s podatki, ki 
morajo biti navedeni v prijavnih deklaracijah in izjavah. Posebni 
cilji inšpekcij v tovarniških kompleksih, prijavljenih na podlagi 
poglavja A, vključujejo preverjanje: 

(a) odsotnosti vsake kemikalije iz Seznama 1 in zlasti njene 
proizvodnje, razen če je ta v skladu s VI. delom te priloge; 

(b) skladnosti s prijavnimi deklaracijami o ravni proizvodnje, 
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predelave ali porabe kemikalij iz Seznama 2 in 

(c) nedovoljene uporabe kemikalij iz Seznama 2 za dejavnosti, ki 
so prepovedane s to konvencijo. 

Začetne inšpekcije 

16. V vsakem tovarniškem kompleksu, ki mora biti pregledan na 
podlagi 12. odstavka, se opravi začetna inšpekcija čim prej, po 
možnosti pa ne kasneje kot tri leta po začetku veljavnosti te 
konvencije. V tovarniških kompleksih, prijavljenih po tem obdobju, 
se opravi začetna inšpekcija najkasneje eno leto po prvi prijavi 
proizvodnje, predelave ali porabe. Tehnični sekretariat izbere 
tovarniške komplekse za začetno inšpekcijo tako, da onemogoči 
napoved točnega časa, ko naj bi bil tovarniški kompleks pregledan. 

17. Med začetno inšpekcijo se pripravi osnutek sporazuma o 
objektu za tovarniški kompleks, razen če se država pogodbenica, 
V kateri se opravlja inšpekcija, in Tehnični sekretariat dogovorita, 
da ta ni potreben. 

18. Glede pogostnosti in intenzivnosti nadaljnjih inšpekcij 
inšpektorji med začetno inšpekcijo presodijo tveganje, ki ga 
pomenijo ustrezne kemikalije, značilnosti tovarniškega kompleksa 
in narava dejavnosti, ki se tam izvaja, za cilj in namen te konvencije, 
pri čemer med drugim upoštevajo naslednja merila: 

(a) strupenost v seznamih navedenih kemikalij in z njimi 
proizvedenih končnih izdelkov, če so; 

(b) količino v seznamih navedenih kemikalij, ki so praviloma 
skladiščene na kraju inšpekcije; 

(c) količino kemijskih surovin za kemikalije, navedene v seznamih, 
ki so pravilno skladiščene na kraju inšpekcije; 

(d) proizvodno zmogljivost obratov za kemikalije iz Seznama 2 in 

(e) zmogljivost in zmožnost preureditve za začetek proizvodnje, 
skladiščenja in polnjenja strupenih kemikalij na kraju inšpekcije. 

Inšpekcije 

19. Po opravljeni začetni inšpekciji se v vsakem tovarniškem 
kompleksu, ki ga je treba pregledati na podlagi 12. odstavka, 
opravljajo nadaljnje inšpekcije. 

20. Pri izbiri posebnih tovarniških kompleksov za inšpekcijo in pri 
odločanju o pogostnosti in intenzivnosti inšpekcij, Tehnični 
sekretariat primerno upošteva tveganje, ki ga določena kemikalija, 
značilnosti tovarniškega kompleksa in narava dejavnosti, ki se 
tam opravljajo, pomenijo za cilj in namen te konvencije, pri čemer 
upošteva ustrezni sporazum o objektu in rezultate začetnih 
inšpekcij in nadaljnjih inšpekcij. 

21. Tehnični sekretariat izbere določen tovarniški kompleks, ki ga 
je treba pregledati tako, da onemogoči napoved točnega časa, 
ko naj bi bil tovarniški kompleks pregledan. 

22. V nobenem tovarniškem kompleksu se ne smeta opraviti več 
kot dve inšpekciji v koledarskem letu po določbah te konvencije. 
Vendar pa to ne sme omejevati inšpekcij na podlagi 9. člena. 

Inšpekcijski postopki 

23. Dodatno k dogovorjenim smernicam, drugim ustreznim 
določbam te priloge in Priloge o zaupnosti veljajo tudi odstavki 24 
do 30 spodaj. 

24. Sporazum o objektu za prijavljen tovarniški kompleks mora 
biti sklenjen najkasneje 90 dni po opravljeni začetni inšpekciji 
med državo pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, in 
Organizacijo, razen če se država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, in Tehnični sekretariat dogovorita, da ta ni potreben. 
Temelji naj na vzorčnem sporazumu in ureja izvajanje inšpekcij v 
prijavljenem tovarniškem kompleksu. Sporazum določa 
pogostnost in intenzivnost inšpekcij ter podrobne inšpekcijske 
postopke, skladno z odstavki 25 do 29. 

25. Inšpekcija naj se osredotoča na prijavljeni obrat oz. obrate za 
proizvodnjo kemikalij iz Seznama 2 v prijavljenem tovarniškem 
kompleksu. Če inšpekcijska skupina zahteva dostop do drugih 
delov tovarniškega kompleksa, je treba dostop do teh območij 
dovoliti v skladu z obveznostjo dajanja pojasnil na podlagi 51 
odstavka II. dela te priloge in v skladu s sporazumom o objektu 
oziroma v skladu s pravili o nadzorovanem dostopu, podrobno 
opredeljenem v poglavju C X. dela te priloge, če takega sporazuma 
ni. 

26. Dostop do evidenc je treba zagotoviti, kot je primemo za 
zagotovitev, da ni bilo zlorabe prijavljenih kemikalij in da je bila 
proizvodnja skladna s prijavljenimi deklaracijami. 

27. Opraviti je treba vzorčenje in analize, da se preveri odsotnost 
neprijavljenih kemikalij iz seznama. 

28. Območja, ki jih je treba pregledati, lahko vključujejo: 

(a) območja, kjer se dobavljajo ali skladiščijo kemijske surovine 
(reaktanti); 

(b) območja za pripravo reaktantov pred dodajanjem v reakcijske 
posode; 

(c) primerne napajalne linije od območij iz pododstavka (a) ali 
pododstavka (b) do reakcijskih posod skupaj z vsemi 
pripadajočimi ventili, merilniki pretoka itd.; 

(d) zunanji videz reakcijskih posod in pomožne opreme; 

(e) linije, ki od reacijskih posod vodijo do prostorov za dolgoročno 
ali kratkoročno skladiščenje ali do opreme za nadaljnjo predelavo 
prijavljenih kemikalij iz Seznama 2; 

(f) krmilno opremo za katere koli postavke iz pododstavkov (a) 
do (e); 

(g) opremo in območja za ravnanje z odpadki in odpadnimi 
tekočinami; 

(h) opremo in območja za odstranjevanje kemikalij, ki ne ustrezajo 
tehničnim zahtevam; 

29. Inšpekcija ne sme trajati dlje kot 96 ur, vendar pa se lahko 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, dogovorita za podaljšanje. 

Obvestilo o inšpekciji 

30. Tehnični sekretariat državo pogodbenico obvesti o inšpekciji 
najmanj 48 ur pred prihodom inšpekcijske skupine v tovarniški 
kompleks, ki bo pregledan. 

C. PRENOSI V DRŽAVE, KI NISO POGODBENICE TE 
KONVENCIJE 

31. Kemikalije Iz Seznama 2 se lahko prenesejo le državam 
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pogodbenicam oziroma sprejemajo samo od njih. Ta obveznost 
začne veljati tri leta po začetku veljavnosti te konvencije. 

32. V tem vmesnem triletnem obdobju vsaka država pogodbenica 
za prenose kemikalij iz Skupine 2 v države, ki niso pogodbenice 
te konvencije, zahteva potrdilo o končni uporabi, kot je podrobno 
določeno spodaj. Za takšne prenose vsaka država pogodbenica 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se prenesene 
kemikalije uporabljajo le za namene, ki niso prepovedani s to 
konvencijo. Med drugim država pogodbenica od države 
prejemnice zahteva potrdilo, ki v zvezi s prenesenimi kemikalijami 
navaja: 

(a) da bodo te uporabljene le za namene, ki niso prepovedani s to 
konvencijo; 

(b) da ne bodo ponovno prenesene; 

(c) njihove vrste in količine; 

(d) njihovo končno uporabo ali uporabe in 

(e) ime ali imena in naslov ali naslove končnega uporabnika ali 
končnih uporabnikov. 

VIII. 
DEL DEJAVNOSTI, KI NISO 

PREPOVEDANE STO KONVENCIJO V 
SKLADU S 6. ČLENOM 

REŽIM ZA KEMIKALIJE IZ SEZNAMA 3 
TER OBJEKTE IN TEHNOLOŠKO 

OPREMO, POVEZANE STEMI 
KEMIKALIJAMI 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Prijavne deklaracije zbirnih nacionalnih podatkov 

1. Začetne in letne prijavne deklaracije, ki jih mora zagotoviti država 
pogodbenica na podlagi 7. in 8. odstavka 7. člena, vsebujejo zbirne 
nacionalne podatke za preteklo koledarsko leto o proizvedenih, 
uvoženih in izvoženih količinah vsake kemikalije iz Seznama 3 
ter količinske sezname uvoza in izvoza za vsako državo posebej. 

2. Vsaka država pogodbenica predloži: 

(a) začetno prijavno deklaracijo na podlagi 1. odstavka najkasneje 
30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati, nato pa od 
naslednjega koledarskega leta dalje; 

(b) letne prijavne deklaracije najkasneje 90 dni po koncu preteklega 
koledarskega leta. 

Prijavne deklaracije tovarniških kompleksov za proizvodnjo 
kemikalij iz Seznama 3 

3. Začetne in letne prijavne deklaracije se zahtevajo za vse 
tovarniške komplekse, ki obsegajo enega ali več obratov, ki so v 
preteklem koledarskem letu proizvedli ali nameravajo v naslednjem 
koledarskem letu proizvesti več kot 30 ton kemikalije iz Seznama 
3. 

4. Vsaka država pogodbenica predloži: 

(a) začetne prijavne deklaracije na podlagi 3. odstavka najkasneje 
30 dni po tem, ko začne ta konvencija zanjo veljati nato pa od 
naslednjega koledarskega leta dalje; 

(b) letne izjave o preteklih dejavnostih najkasneje 90 dni po koncu 
preteklega koledarskega leta; 

(c) letne prijavne deklaracije o predvidenih dejavnostih najkasneje 
60 dni pred začetkom naslednjega koledarskega leta. Vsaka taka 
dodatna dejavnost, načrtovana po predložitvi letne deklaracije, 
mora biti prijavljena najkasneje pet dni pred začetkom te dejavnosti. 

5. Deklaracije na podlagi 3. odstavka se na splošno ne zahtevajo 
za mešanice, ki vsebujejo nizko koncentracijo kemikalije iz 
Seznama 3. V skladu s smernicami so zahtevane samo takrat, 
kadar velja, da pomeni možnost ponovnega pridobivanja kemikalije 
iz Seznama 3 tveganje za cilj in namen te konvencije.Te smernice 
obravnava in sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

6. Prijavne deklaracije tovarniškega kompleksa na podlagi 3. 
odstavka vsebujejo: 

(a) ime tovarniškega kompleksa in ime lastnika, družbe ali podjetja, 
ki ga upravlja; 

(b) njegovo točno mesto, vključno z naslovom, in 

(c) število obratov v tovarniškem kompleksu, ki so prijavljeni na 
podlagi VII. dela te priloge. 

7. Prijavne deklaracije tovarniškega kompleksa na podlagi 3. 
odstavka vsebujejo za vsak obrat znotraj tovarniškega kompleksa 
in za katerega velja seznam iz 3. odstavka, tudi naslednje podatke: 

(a) ime obrata in ime lastnika, družbe oziroma podjetja, ki ga 
upravlja; 

(b) njegovo točno mesto v tovarniškem kompleksu, vključno s 
številko posebne zgradbe ali objekta, če jo ima; 

(c) njegove glavne dejavnosti. 

8. Prijavne deklaracije tovarniškega kompleksa na podlagi 3. 
odstavka vsebujejo tudi naslednje podatke o vsaki kemikaliji iz 
Seznama 3 nad prijavnim pragom: 

O' '>19' (a) kemijsko ime, običajno ali trgovsko ime, ki se uporablja v 
objektu, strukturno formulo in registrsko številko CAS, če je 
dodeljena; 

(b) približno količino proizvodnje kemikalije v preteklem 
koledarskem letu ali pri prijavnih deklaracijah za predvidene 
dejavnosti za naslednje koledarsko leto, izraženo v razponih: 30 
do 200 ton, 200 do 1.000 ton, 1.000 do 10.000 ton, 10.000 do 
100.000 ton in nad 100.000 ton, ter 

(c) namene, za katere je kemikalija bila ali bo proizvedena. 

Izjave o pretekli proizvodnji kemikalij iz Seznama 3 za 
namene kemičnega orožja 

9. Vsaka država pogodbenica najkasneje 30 dni po tem, ko začne 
ta konvencija zanjo veljati, prijavi vse tovarniške komplekse skupaj 
z obrati, ki so kadar koli od 1. januarja 1946 proizvajali kako 
kemikalijo iz Seznama 3 za namene kemičnega orožja. 

10. Izjave tovarniškega kompleksa na podlagi 9. odstavka 
vsebujejo: 
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(a) ime tovarniškega kompleksa in ime lastnika, družbe ali podjetja, 
ki ga upravlja; 

(b) njegovo točno mesto, vključno z naslovom; 

(c) za vsak obrat v tovarniškem kompleksu, za katerega veljajo 
navedbe iz 9. odstavka, enake podatke, kot so zahtevani v 
pododstavkih (a) do (c) 7. odstavka, in 

(d) za vsako kemikalijo iz Seznama 3, proizvedeno za namene 
kemičnega orožja; 

(i) kemijsko ime, običajno ali trgovsko ime, ki se uporablja v objektu 
za proizvodnjo kemičnega orožja, strukturno formulo in registrsko 
številko CAS, če je dodeljena; 

(ii) podatke o tem, kdaj je bila kemikalija proizvedena, in o 
proizvedeni količini ter 

(iii) kraj, kamor je bila kemikalija dostavljena, in končni izdelek, ki 
je bil tam proizveden, če je znan. 

Obveščanje držav pogodbenic 

11. Tehnični sekretariat državam pogodbenicam na zahtevo pošlje 
seznam tovarniških kompleksov skupaj s podatki na podlagi 6. 
odstavka, pododstavka (a) in (c) 7. odstavka, pododstavka (a) 8. 
odstavka in 10. odstavka. 

B. PREVERJANJE 

Splošno 

12. Preverjenje, predvideno v 5. odstavku 6. člena, se izvaja z 
inšpekcijami na kraju samem pri tistih prijavljenih tovarniških 
kompleksih, ki so v preteklem letu proizvedli oziroma za katere 
se predvideva, da bodo proizvedli v naslednjem koledarskem 
letu več kot skupno 200 ton katere koli kemikalije iz Seznama 3 
nad prijavnim pragom 30 ton. 

13. Program in proračun Organizacije, ki ga sprejme Konferenca 
na podlagi pododstavka (a) 21. odstavka 8. člena, vsebuje kot 
posebno postavko program in proračun za preverjanje po tem 
poglavju ob upoštevanju 13. odstavka VII. dela te priloge. 

14. Skladno s tem poglavjem Tehnični sekretariat naključno izbere 
tovarniški kompleks za inšpekcijo z ustreznimi mehanizmi, kot je 
na primer uporaba posebej zasnovane računalniške programske 
opreme, in sicer na podlagi naslednjih dejavnikov presojanja: 

(a) pravične geografske porazdelitve inšpekcij in 

(b) podatkov o prijavljenih tovarniških kompleksih, ki so na voljo 
Tehničnemu sekretariatu, v zvezi z ustreznimi kemikalijami, 
značilnostmi tovarniškega kompleksa in naravo dejavnosti, ki se 
tam opravljajo. 

15. Noben tovarniški kompleks ne sme biti pregledan več kot 
dvakrat v letu po določbah tega poglavja. Vendar pa to ne sme 
omejevati inšpekcij na podlagi 9. člena. 

16. Pri izbiranju tovarniških kompleksov za inšpekcijo po tem 
poglavju Tehnični sekretariat upošteva naslednjo omejitev za 
skupno število inšpekcij, ki se opravijo v državi pogodbenici na 
koledarsko leto po tem delu in po IX. delu te priloge: skupno 
število inšpekcij ne sme presegati treh plus 5 odstotkov skupnega 
števila tovarniških kompleksov, ki jih je država pogodbenica 
prijavila po tem delu in po IX. delu te priloge, ali skupaj 20 inšpekcij 
glede na to, katero število je nižje. 

Cilji inšpekcij 

17. Pri tovarniških kompleksih, prijavljenih po poglavju A, je splošni 
cilj inšpekcij preveriti in potrditi, da so dejavnosti skladne s podatki, 
ki morajo biti navedeni v prijavnih deklaracijah in izjavah. Poseben 
cilj inšpekcij je preverjanje odsotnosti vsake kemikalije iz Seznama 
1, in zlasti njene proizvodnje, razen če je v skladu s VI. delom te 
priloge. 

Inšpekcijski postopki 

18. Dodatno k dogovorjenim smernicam, drugim ustreznim 
določbam te priloge in Priloge o zaupnosti veljajo tudi in odstavki 
19 do 25 spodaj. 

19. Sporazuma o objektu ni, razen če ga zahteva država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija. 

20. Inšpekcija naj se osredotoča na prijavljeni obrat oziroma obrate 
za proizvodnjo prijavljenih kemikalij iz Seznama 3 v prijavljenem 
tovarniškem kompleksu. Če inšpekcijska skupina v skladu z 51. 
odstavkom II. dela te priloge zahteva dostop do drugih delov 
tovarniškega kompleksa zaradi pojasnjevanja dvoumnosti, se o 
obsegu takega dostopa dogovorita inšpekcijska skupina in država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija. 

21. Inšpekcijska skupina ima lahko dostop do evidenc, kadar 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, soglašata, da bo tak dostop pripomogel k doseganju 
ciljev inšpekcije. 

22. Vzorčenje in analize na kraju samem se lahko opravijo zato, 
da se preveri odsotnost neprijavljenih kemikalij, opredeljenih v 
seznamih. V primeru nerešenih dvoumnosti se lahko taki vzorci 
analizirajo v za to določenem laboratoriju na drugem kraju, vendar 
pod pogojem, da se država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, s tem strinja. 

23. Območja, ki jih je treba pregledati, lahko vključujejo: 

(a) območja, kjer se dobavljajo ali skladiščijo kemijske surovine 
(reaktanti); 

(b) območja za pripravo reaktantov pred dodajanjem v reakcijske 
posode; 

(c) primerne napajalne linije od območij, navedenih v pododstavku 
(a) ali (b), do reakcijskih posod skupaj z vsemi pripadajočimi 
ventili, merilniki pretoka itd.; 

(d) zunanji videz reakcijskih posod in pomožne opreme; 

(e) linije, ki od reacijskih posod vodijo do prostorov za dolgoročno 
in kratkoročno skladiščenje ali do opreme za nadaljnjo predelavo 
kemikalij iz Seznama 2; 

(f) krmilno opremo za katere koli postavke iz pododstavkov (a) 
do (e); 

(g) opremo in območja za ravnanje z odpadki in odpadnimi 
tekočinami; 

(h) opremo in območja za odstranjevanje kemikalij, ki ne ustrezajo 
tehničnim zahtevam; 

24. Inšpekcija ne sme trajati dlje kot 24 ur, vendar pa se lahko 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, dogovorita za podaljšanja. 
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Obvestilo o inšpekciji 

25. Tehnični sekretariat državo pogodbenico obvesti o inšpekciji 
najmanj 120 ur pred prihodom inšpekcijske skupine v tovarniški 
kompleks, ki bo pregledan. 

C. PRENOSI V DRŽAVE, KI NISO POGODBENICE TE 
KONVENCIJE 

26. Pri prenosu kemikalij iz Seznama 3 v države, ki niso 
pogodbenice, vsaka država pogodbenica sprejme ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da se prenesene kemikalije uporabljajo le 
za namene, ki niso prepovedani s to konvencijo. Med drugim 
država pogodbenica od države prejemnice zahteva potrdilo, ki v 
zvezi s prenesenimi kemikalijami navaja: 

(a) da bodo te uporabljene le za namene, ki niso prepovedani s to 
konvencijo; 

(b) da ne bodo ponovno prenesene; 

(c) njihove vrste in količine; 

(d) njihovo končno uporabo ali uporabe in 

(e) ime ali imena in naslov ali naslove končnega uporabnika ali 
končnih uporabnikov. 

27. Pet let po začetku veljavnosti te konvencije država 
pogodbenica prouči potrebo po določitvi drugih ukrepov glede 
prenosa kemikalij iz Seznama 3 v države, ki niso pogodbenice te 
konvencije. 

/ / / 

IX. DEL 
DEJAVNOSTI, KI NISO PREPOVEDANE 
STO KONVENCIJO V SKLADU S 6. 
ČLENOM 

REŽIM ZA DRUGE OBJEKTE 
KEMIJSKE PROIZVODNJE 

A. PRIJAVNE DEKLARACIJE 

Seznam drugih objektov kemijske proizvodnje 

1. Začetna prijavna deklaracija, ki jo mora dostaviti vsaka država 
pogodbenica na podlagi 7. odstavka 6. člena, vsebuje seznam 
vseh tovarniških kompleksov, ki: 

(a) so v preteklem koledarskem letu s sintezo proizvedli več kot 
200 ton posameznih organskih kemikalij, ki niso vključene v 
sezname, ali 

(b) obsegajo enega ali več obratov, ki so v preteklem koledarskem 
letu proizvedli s sintezo več kot 30 ton posameznih organskih 
kemikalij, ki niso vključene v sezname in vsebujejo elemente 
fosfor, žveplo ali fluor (v nadaljevanju "PSF-obrati" in "PSF- 
kemikalije"). 

2. Seznam drugih objektov kemijske proizvodnje, ki ga je treba 
predložiti na podlagi 1. odstavka, naj ne vključuje tovarniških 
kompleksov, ki so proizvajali izključno razstreliva ali ogljikovodike. 

3. Vsaka država pogodbenica predloži svoj seznam drugih 

objektov kemijske proizvodnje na podlagi 1. odstavka kot del 
svoje začetne prijavne deklaracije najkasneje 30 dni po tem, ko 
začne ta konvencija zanjo veljati. Vsaka država pogodbenica 
najkasneje 90 dni po začetku vsakega naslednjega koledarskega 
leta letno dostavlja podatke, potrebne za dopolnitev seznama. 

4. Seznam drugih objektov kemijske proizvodnje, ki ga je treba 
'predložiti na podlagi 1. odstavka, vsebuje naslednje podatke o 
vsakem tovarniškem kompleksu: 

(a) ime tovarniškega kompleksa in ime lastnika, družbe ali podjetja, 
ki ga upravlja; 

(b) točno mesto tovarniškega kompleksa, vključno z naslovom; 

(c) njegove glavne dejavnosti in 

(d) približno število obratov, ki proizvajajo kemikalije iz 1. odstavka 
v tovarniškem kompleksu. 

5. Za tovarniške komplekse, navedene v seznamu na podlagi 
pododstavka (a) 1. odstavka, vsebuje seznam tudi podatke o 
približni skupni količini proizvodnje posameznih organskih 
kemikalij, ki niso vključene v sezname, v preteklem koledarskem 
letu, izražene v razponih: pod 1.000 ton, od 1.000 do 10.000 ton 
in nad 10.000 ton. 

6. Za tovarniške komplekse, navedene v seznamu na podlagi 
pododstavka (b) 1. odstavka, seznam navaja tudi število PSF- 
obratov v tovarniškem kompleksu in vključuje podatke o približni 
skupni količini proizvodnje PSF-kemikalij, proizvedenih v vsakem 
PSF-obratu v preteklem koledarskem letu, izražene v razponih: 
pod 200 ton, od 200 do 1.000 ton, od 1.000 do 10.000 ton in nad 
10.000 ton. 

Pomoč Tehničnega sekretariata 

7. Če država pogodbenica iz upravnih razlogov sodi, da je treba 
zaprositi za pomoč pri sestavljanju njenega seznama objektov 
za proizvodnjo kemičnega orožja na podlagi 1. odstavka, lahko 
od Tehničnega sekretariata zahteva, da zagotovi takšno pomoč. 
Vprašanja glede popolnosti seznama se nato rešujejo s 
posvetovanji med državo pogodbenico in Tehničnim sek- 
retariatom. 

Obveščanje držav pogodbenic 
. . siq.' 

8. Tehnični sekretariat državam pogodbenicam na zahtevo pošlje 
sezname drugih objektov za proizvodnjo kemičnega orožja, 
predložene na podlagi 1. odstavka, vključno s podatki, 
posredovanimi po 4. odstavku. 

B.PREVERJANJE 

Splošno 

9. Skladno z določbami poglavja C je treba opraviti preverjanje, 
kot ga predvideva 6. odstavek 6. člena, z inšpekcijami na kraju 
samem v: 

(a) tovarniških kompleksih, navedenih na podlagi pododstavka 
(a) 1. odstavka, in 

(b) tovarniških kompleksih, navedenih na podlagi pododstavka 
(b) 1. odstavka, ki obsegajo enega ali več PSF-obratov, ki so 
proizvedli v preteklem koledarskem letu več kot 200 ton kake 
PSF-kemikalije. 

■ 10. Program in proračun Oganizacije, ki ga sprejme Konferenca 
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na podlagi pododstavka (a) 21. odstavka 8. člena, vsebuje kot 
posebno postavko program in proračun za preverjanje po tem 
poglavju po začetku izvajanja. 

11. Skladno s tem poglavjem Tehnični sekretariat naključno izbere 
tovarniški kompleks za inšpekcijo z ustreznimi mehanizmi, kot je 
na primer uporaba posebej zasnovane računalniške programske 
opreme, in sicer na podlagi naslednjih dejavnikov presojanja: 

(a) pravične geografske porazdelitve inšpekcij; 

(b) podatkov o prijavljenih tovarniških kompleksih, ki so na voljo 
Tehničnemu sekretariatu, v zvezi z značilnostmi tovarniškega 
kompleksa in dejavnostmi, ki se tam opravljajo, ter 

(c) predlogov držav pogodbenic na podlagi, ki bo dogovorjena v 
skladu s 25. odstavkom. 

12. Noben tovarniški kompleks ne sme biti pregledan več kot 
dvakrat v letu po določbah tega poglavja. Vendar pa to ne sme 
ovirati inšpekcij na podlagi 9. člena. 

13. Pri izbiranju tovarniških kompleksov za inšpekcijo po tem 
poglavju Tehnični sekretariat upošteva naslednjo omejitev za 
skupno število inšpekcij, ki naj se opravijo v državi pogodbenici 
na koledarsko leto po tem delu in po VIII. delu te priloge: skupno 
število inšpekcij ne sme presegati treh plus 5 odstotkov skupnega 
števila tovarniških kompleksov, ki jih je prijavila država 
pogodbenica po tem delu in po VIII. delu te priloge, ali skupaj 20 
inšpekcij glede na to, katero število je nižje. 

Cilji inšpekcije 

14. Pri tovarniških kompleksih, navedenih po poglavju A, je splošni 
cilj inšpekcij preveriti in potrditi, da so dejavnosti skladne s podatki, 
ki morajo biti navedeni v prijavnih deklaracijah in izjavah. Poseben 
cilj inšpekcij je preverjanje odsotnosti vsake kemikalije iz Seznama 
1 in zlasti njene proizvodnje, razen če je v skladu s VI. delom te 
priloge. 

Inšpekcijski postopki 

15. Dodatno k dogovorjenim smernicam, drugim določbam te 
priloge in Priloge o zaupnosti veljajo tudi odstavki 16 do 20 spodaj. 

16. Sporazuma o objektu ni, razen če ga zahteva država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija. 

..bo;:oq . 
17. Inšpekcija v tovarniškem kompleksu, izbranem za inšpekcijo, 
naj se osredotoča na obrat ali obrate za proizvodnjo kemikalij iz 1. 
odstavka, zlasti na PSF-obrate, navedene na podlagi pod- 
odstavka (b) 1. odstavka. Država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, ima pravico nadzorovati dostop do teh obratov v skladu 
s pravili o nadzorovanem dostopu, kot je določeno v poglavju C 
X. dela te priloge. Če inšpekcijska skupina v skladu z 51. 
odstavkom II. dela te priloge zahteva dostop do drugih delov 
tovarniškega kompleksa zaradi pojasnjevanja dvoumnosti, se o 
obsegu takega dostopa dogovorita inšpekcijska skupina in država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija. 

18. Inšpekcijska skupina ima lahko dostop do evidenc, kadar 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, soglašata, da bo tak dostop pripomogel k doseganju 
ciljev inšpekcije. 

19. Vzorčenje in analize na kraju samem se lahko opravijo zato, 
da se preveri odsotnost neprijavljenih kemikalij, opredeljenih v 
seznamih. V primeru nerešenih dvoumnosti se lahko taki vzorci 
analizirajo v za to določenem laboratoriju na drugem kraju, vendar 

pod pogojem, da se država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, s tem strinja. 

20. Inšpekcija ne sme trajati dlje kot 24 ur, vendar pa se lahko 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, dogovorita za podaljšanja. 

Obvestilo o inšpekciji 

21. Tehnični sekretariat državo pogodbenico obvesti o inšpekciji 
najmanj 120 ur pred prihodom inšpekcijske skupine v tovarniški 
kompleks, ki bo pregledan. 

C. IZVAJANJE IN PREGLED POGLAVJA B 

Izvajanje 

22. Izvajanje poglavja B se začne ob začetku četrtega leta po 
začetku veljavnosti te konvencije, razen če Konferenca na svojem 
rednem zasedanju v tretjem letu po začetku veljavnosti te 
konvencije ne odloči drugače. 

23. Generalni direktor pripravi za redno zasedanje Konference v 
tretjem letu po začetku veljavnosti te konvencije poročilo, ki 
povzema izkušnje Tehničnega sekretariata pri izvajanju določb 
VII. in VIII. dela te priloge ter poglavja A tega dela. 

24. Na svojem rednem zasedanju v tretjem letu po začetku 
veljavnosti te konvencije lahko Konferenca na podlagi poročila 
generalnega direktorja tudi odloči o porazdelitvi razpoložljivih 
sredstev za preverjanje po poglavju B med "PSF-obrate" in druge 
objekte kemijske proizvodnje. Sicer pa je ta porazdelitev 
prepuščena strokovnim izkušnjam Tehničnega sekretariata in 
dodana dejavnikom presojanja iz 11. odstavka. 

25. Na svojem rednem zasedanju v tretjem letu po začetku 
veljavnosti te konvencije Konferenca po nasvetu Izvršnega sveta 
odloči, na kakšni podlagi (npr. regionalni) naj bodo predstavljeni 
predlogi držav pogodbenic za inšpekcije, ki jih je treba upoštevati 
kot dejavnike presojanja pri izbirnem postopku iz 11. odstavka. 

Pregled 

26. Na prvem izrednem zasedanju Konference, sklicanem na 
podlagi 22. odstavka 8. člena, je treba ponovno proučiti določbe 
tega dela Priloge o preverjanju zaradi celovitega pregleda 
splošnega režima preverjanja za kemijsko industrijo (6. člen, VII. 
do IX. del te priloge) na podlagi pridobljenih izkušenj. Nato 
Konferenca pripravi priporočila za večjo uspešnost režima 
preverjanja. 

X. DEL 
PREVERITVENE INŠPEKCIJE NA 
PODLAGI 9. ČLENA 

A. IMENOVANJE IN IZBIRANJE INŠPEKTORJEV IN 
INŠPEKCIJSKIH ASISTENTOV 

1. Preveritvene inšpekcije na podlagi 9. člena opravljajo samo 
inšpektorji in inšpekcijski asistenti, posebej imenovani za to nalogo. 
Za imenovanje inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov za 
preveritvene inšpekcije na podlagi 9. člena sestavi generalni 
direktor z izbiro inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov izmed 
inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov za rutinske inšpekcijske 
dejavnosti seznam predlaganih inšpektorjev in inšpekcijskih 
asistentov. Seznam obsega dovolj veliko število inšpektorjev in 
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inšpekcijskih asistentov, ki imajo potrebno izobrazbo, izkušnje, 
sposobnosti in so bili za to usposobljeni, da omogoča prožnost 
pri izbiri inšpektorjev ob upoštevanju njihove razpoložljivosti in 
potrebe po kroženju. Primerno pozornost je treba posvetiti tudi 
pomenu izbiranja inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov na čim 
širši geografski podlagi. Imenovanje inšpektorjev in inšpekcijskih 
asistentov poteka po postopkih, ki jih predvideva poglavje A II. 
dela te priloge. 

2. Generalni direktor določi velikost inšpekcijske skupine in izbere 
njene člane ob upoštevanju okoliščin posamezne zahteve. Velikost 
inšpekcijske skupine naj bo čim manjša potrebna za pravilno 
izpolnitev inšpekcijskega naloga. Noben državljan države 
pogodbenice, ki je zahtevala inšpekcijo, ali države pogodbenice, 
v kateri se opravlja inšpekcija, ne sme biti član inšpekcijske 
skupine. 

B. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

3. Pred predložitvijo inšpekcijske zahteve za preveritveno 
inšpekcijo lahko država pogodbenica zaprosi generalnega 
direktorja, naj Tehnični sekretariat na zahtevo takoj ukrepa. Ce 
generalni direktor tega ne more takoj potrditi, naj to stori ob prvi 
priložnosti in ob tem spoštuje vrstni red zaprosil za potrditev. 
Generalni direktor tudi sproti obvešča državo pogodbenico o 
tem, kdaj je verjetno, da bo mogoče takoj ukrepati. Če bi generalni 
direktor ugotovil, da na zahteve ni več možno pravočasno 
ukrepati, lahko Izvršni svet zaprosi, da ustrezno ukrepa, da se 
razmere v prihodnosti izboljšajo. 

Obvestila 

4. Zahtevek za preveritveno inšpekcijo, ki se predloži Izvršnemu 
svetu in generalnemu direktorju, naj vsebuje vsaj naslednje 
podatke: 

(a) državo pogodbenico, v kateri je treba opraviti inšpekcijo, in če 
je to potrebno, državo gostiteljico; 

(b) vstopni mejni prehod, ki naj bo uporabljen; 

(c) velikost in vrsto kraja inšpekcije; 

(d) pomisleke glede možne neskladnosti s to konvencijo, vključno 
z navedbo ustreznih določb te konvencije, o katerih se je vzbudil 
pomislek, ter naravo in okoliščine možne neskladnosti kot tudi 
ustrezne podatke, na podlagi katerih je prišlo do pomisleka, ter 

(e) ime opazovalca države pogodbenice, ki zahteva inšpekcijo. 

Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, lahko predloži kakršne 
koli dodatne informacije, za katere sodi, da so potrebne. 

5. Generalni direktor državi pogodbenici, ki zahteva inšpekcijo, v 
eni uri potrdi prejem zahtevka. 

6. Država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, pravočasno obvesti 
generalnega direktorja o kraju inšpekcije, tako da ta lahko 
posreduje te podatke državi pogodbenici, v kateri se opravlja 
inšpekcija, najmanj 12 ur pred načrtovanim prihodom inšpekcijske 
skupine na vstopni mejni prehod. 

7. Kraj inšpekcije država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, čim 
točneje označi tako, da posreduje lokacijsko shemo, povezano z 
referenčno točko z geografskimi koordinatami, podrobno 
določenimi do najbližje sekunde, če je mogoče. Če je mogoče, 
država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, posreduje zemljevid 
s splošnimi oznakami kraja inšpekcije in shemo, ki čim natančneje 
označuje zahtevano mejo območja, ki ga je treba pregledati. 

8. Zahtevana meja območja naj: 

(a) poteka v razdalji najmanj 10 metrov stran od zgradb ali drugih 
objektov; 

(b) ne seka obstoječih varnostnih ograj in 

(c) poteka v razdalji najmanj 10 metrov zunaj obstoječih varnostnih 
ograj, ki jih namerava država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, 
vključiti v zahtevano mejo območja. 

9. Če se zahtevana meja območja ne sklada z zahtevami 8. 
odstavka, jo inšpekcijska skupina ponovno začrta, tako da je 
skladna s to določbo. 

10. Generalni direktor najmanj 12 ur pred načrtovanim prihodom 
inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod obvesti Izvršni 
svet o kraju inšpekcije, kot ga podrobno določa 7. odstavek. 

11. Hkrati z obvestilom Izvršnemu svetu v skladu z 10. odstavkom 
generalni direktor posreduje inšpekcijsko zahtevo državi 
pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija, vključno z navedbo 
kraja inšpekcije, kot ga podrobno določa 7. odstavek. To obvestilo 
vključuje tudi podatke, navedene v II. delu 32. odstavka te priloge. 

12. Ob prihodu na vstopni mejni prehod inšpekcijska skupina 
obvesti državo pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, o 
inšpekcijskem nalogu. 

Vstop na ozemlje države pogodenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija, ali države gostiteljice 

13. Generalni direktor pošlje v skladu z odstavki 13 do 18 9. člena 
inšpekcijsko skupino v najkrajšem času po prejemu zahtevka za 
inšpekcijo. Inšpekcijska skupina prispe na vstopni mejni prehod, 
podrobno določen v zahtevku, v najkrajšem možnem času v 
skladu z določbami 10. in 11. odstavka. 

14. Če je zahtevana meja območja sprejemljiva za državo 
pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, mora biti označena 
kot dokončna meja območja čim prej, vendar najkasneje v 24 
urah po prihodu inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod. 
Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, prepelje 
inšpekcijsko skupino na dokončno mejo območja kraja inšpekcije. 
Če država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, sodi, da 
je to potrebno, se lahko prevoz začne do 12 ur pred iztekom 
časovnega obdobja, ki je v tempdgtavku določeno za označitev 
dokončne meje območja. Prevoz /nora biti v vsakem primeru 
končan najkasneje 36 ur po prihodu inšpekcijske skupine na 
vstopni mejni prehod. 

15. Za vse prijavljene objekte veljajo postopki iz pododstavkov 
(a) in (b). (Za namene tega dela "prijavljeni objekt" pomeni vse 
objekte, prijavljene na podlagi 3., 4. in 5. člena. Po 6. členu "prijavljeni 
objekt" pomeni samo objekte, prijavljene na podlagi VI. dela te 
priloge, in prijavljene obrate, navedene v prijavnih deklaracijah na 
podlagi 7. odstavka in pododstavka (c) 10. odstavka VII. dela ter 
7. odstavka in pododstavka (c) 10. odstavka VIII. dela te priloge.) 

(a) Če je zahtevana meja območja znotraj prijavljene meje območja 
oziroma se sklada z njo, velja prijavljena meja območja kot 
dokončna meja območja. Vendar se lahko dokončna meja 
območja ob soglasju države pogodbenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija, zmanjša, da se uskladi z mejo območja, ki jo je 
zahtevala država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija. 

(b) Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, prepelje 
inšpekcijsko skupino na dokončno mejo območja čim prej, vendar 
v vsakem primeru zagotovi njen prihod na mejo območja 
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najkasneje 24 ur po prihodu inšpekcijske skupine na vstopni 
mejni prehod. 

Nadomestna določitev dokončne meje območja 

16. Če država pogodbenica ne more sprejeti zahtevane meje 
območja na vstopnem mejnem prehodu, predlaga nadomestno 
mejo območja čim prej, vendar najkasneje 24 ur po prihodu 
inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod. Ob razhajanju mnenj 
se država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, in 
inšpekcijska skupina začneta pogajati s ciljem, da se sporazumeta 
o dokončni meji območja. 

17. Nadomestna meja območja bi morala biti določena čim 
natančneje v skladu z 8. odstavkom. Vključuje naj celotno 
zahtevano mejo območja in naj ji bo ob upoštevanju naravnih 
značilnosti terena in umetno ustvarjenih meja praviloma čim bližja. 
Praviloma naj bi potekala v bližini varnostne ograje objekta, če 
taka ograja obstaja. Država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, naj skuša vzpostaviti tako povezanost med zahtevano 
in nadomestno mejo območja, s tem da izpolni najmanj dva od 
naslednjih pogojev: 

(a) nadomestna meja območja naj se ne razteza na znatno večje 
območje, kot ga je zajemala zahtevana meja območja; 

(b) nadomestna meja območja naj bo čim manj in povsod enako 
oddaljena od zahtevane meje območja; 

(c) najmanj en del zahtevane meje območja naj bo viden z 
nadomestne meje območja. 

18. Če je nadomestna meja območja sprejemljiva za inšpekcijsko 
skupino, postane dokončna meja območja in inšpekcijska skupina 
se prepelje od vstopnega mejnega prehoda do te meje območja. 
Če država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, sodi da 
je to potrebno, se tak prevoz lahko začne do 12 ur pred iztekom 
časovnega obdobja, ki je v 16. odstavku določen za predlaganje 
nadomestne meje območja. Prevoz mora biti v vsakem primeru 
končan najkasneje 36 ur po prihodu inšpekcijske skupine na 
vstopni mejni prehod. 

19. Če dokončna meja območja ni dogovorjena, naj se pogajanja 
o meji območja končajo čim prej, vendar v nobenem primeru ne 
smejo trajati več kot 24 ur po prihodu inšpekcijske skupine na 
vstopni mejni prehod. Če dogovor ni dosežen, država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekciji; prepelje inšpekcijsko skupino na 
neko mesto na nadomestni meji območja. Če država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekcija, sodi, da je to potrebno, se lahko 
tak prevoz začne do 12 ur pred iztekom časovnega obdobja, ki je 
v 16. odstavku določeno za predlaganje nadomestne meje 
območja. Prevoz mora biti v vsakem primeru končan najkasneje 
36 ur po prihodu inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod. 

20. Ko je inšpekcijska skupinaže na mestu, ji država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi takojšnji dostop do 
nadomestne meje območja, da ji omogoči pogajanja in sporazum 
o dokončni meji območja in dostop znotraj dokončne meje območja. 

21. Če v 72 urah po prihodu inšpekcijske skupine na mesto 
sporazum ni dosežen, se nadomestna meja območja določi kot 
dokončna. 

Preverjanje lokacije 

22. Za pomoč pri ugotavljanju, ali kraj inšpekcije, kamor je bila 
inšpekcijska skupina prepeljana, ustreza kraju inšpekcij, ki ga je 
Podrobno določila država pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, 
ima inšpekcijska skupina pravico, da uporabi odobreno opremo 

za iskanje lokacije kraja inšpekcije in jo da namestiti. Inšpekcijska 
skupina lahko preveri in potrdi svojo lokacijo glede na lokalne 
značilnosti, prepoznavne z zemljevidov. Država pogodbenica, v 
kateri se opravlja inšpekcija, pri tej nalogi pomaga inšpekcijski 
skupini. 

Zavarovanje kraja pregleda, nadzorovanje izhodov 

23. Najkasneje v 12 urah po prihodu inšpekcijske skupine na 
vstopni mejni prehod država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, začne zbirati dejanske podatke o vseh izstopih vozil 
na vseh izstopnih mestih zahtevane meje območja za vsa 
kopenska vozila ter zračna in vodna plovila. Te podatke izroči 
inšpekcijski skupini ob njenem prihodu na nadomestno ali 
dokončno mejo območja glede na to, kam skupina najprej pride. 

24. Ta obveznost se izpolni z zbiranjem dejanskih podatkov v 
obliki prometnih dnevnikov, fotografij, video posnetkov ali 
podatkov, zbranih z opremo za dokazovanje prisotnosti kemikalij, 
ki jo zagotovi inšpekcijska skupina za nadzorovanje takšnih 
izhodov. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, 
lahko izpolni to obveznost tudi tako, da dovoli enemu ali več 
članom inšpekcijske skupine, da neodvisno vodijo prometne 
dnevnike, fotografirajo, snemajo video posnetke izhodnega 
prometa ali uporabijo opremo za dokazovanje prisotnosti kemikalij 
in izvajajo druge dejavnosti, kot je lahko dogovorjeno med državo 
pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija, in inšpekcijsko 
skupino. 

25. Takoj po prihodu inšpekcijske skupine na nadomestno ali 
dokončno mejo območja, kamor pač skupina najprej pride, se 
začne zavarovanje kraja inšpekcije, kar pomeni, da začne 
inšpekcijska skupina nadzorovati izhode s postopki za 
nadzorovanje izhodov. 

26. Taki postopki vključujejo: identifikacijo izhodov vozil, vodenje 
prometnih dnevnikov, fotografiranje, snemanje video posnetkov, 
ki jih opravi inšpekcijska skupina o izhodih in izhodnem prometu. 
Inšpekcijska skupina ima pravico, da gre v spremstvu do katerega 
koli drugega dela meje območja in preveri, da tam ni nobenih 
drugih izhodov. 

27. Dodatni postopki za nadzorovanje izhodov po dogovoru med 
inšpekcijsko skupino in državo pogodbenico, v kateri se opravlja 
inšpekcija, lahko med drugim vključujejo: 

(a) uporabo senzorjev; 

(b) naključno izbran selektiven dostop; 

(c) analizo vzorca. 

28. Vse dejavnosti za zavarovanje kraja inšpekcije in nadzoro- 
vanje izhodov potekajo v pasu zunaj meje območja, ki ne presega 
50 metrov v širino, merjeno navzven. 

29. Inšpekcijska skupina ima pravico ob nadzorovanem dostopu 
pregledovati promet vozil, ki izstopajo iz območja. Država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, se na vse razumne 
načine trudi, da inšpekcijski skupini dokaže, da nobeno vozilo, ki 
naj se pregleda, in do katerega inšpekcijska skupina nima 
zagotovljenega prostega dostopa, ni uporabljeno za namene, 
povezane z možnimi pomisleki o neskladnosti, izraženimi v 
zahtevku za inšpekcijo. 

30. Osebje in vozila, ki vstopajo, ter osebje in osebna vozila, ki 
izstopajo iz območja, se ne pregledujejo. 

31. Uporaba zgoraj navedenih postopkov se lahko nadaljuje med 
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trajanjem inšpekcije, ne sme pa neupravičeno ovirati ali zavlačevati 
normalnega delovanja objekta. 

Predinšpekcijsko obveščanje in inšpekcijski načrt 

32. Za lažjo pripravo inšpekcjskega načrta država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekcija, inšpekcijski skupini pred dostopom 
zagotovi kratko obveščanje o varnostnih in logističnih vprašanjih. 

33. Predinšpekcijsko obveščanje se opravi v skladu s 37. 
odstavkom II. dela te priloge. Med potekom predinšpekcijskega 
obveščanja lahko država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, opozori inšpekcijsko skupino na opremo, dokumen- 
tacijo ali območja, za katera meni, da so občutljiva in niso povezana 
z namenom preveritvene inšpekcije. Poleg tega osebje, ki je 
odgovorno za kraj inšpekcije, obvesti inšpekcijsko skupino o 
prostorskem razporedu in drugih pomembnih značilnostih 
celotnega območja. Inšpekcijski skupini se posreduje zemljevid 
ali skica v merilu, ki prikazuje vse objekte in pomembne 
geografske značilnosti na območju. Inšpekcijska skupina dobi 
tudi informacije o razpoložljivosti osebja in evidenc v objektu. 

34. Po predinšpekcijskem obveščanju inšpekcijska skupina 
pripravi na podlagi razpoložljivih informacij in skladno z njimi začetni 
inšpekcijski načrt, ki podrobno določa dejavnosti, ki jih mora opraviti 
inšpekcijska skupina, vključno s posebnimi območji na kraju 
inšpekcije, do katerih je zaželen dostop. Inšpekcijski načrt tudi 
podrobno določa, ali bo inšpekcijska skupina razdeljena na 
podskupine. Inšpekcijski načrt mora biti na voljo predstavnikom 
države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, in na samem 
kraju inšpekcije. Izvajanje načrta naj bo skladno z določbami 
poglavja C, vključno s tistimi, ki se nanašajo na dostop in 
dejavnosti. 

Dejavnosti v mejah območja 

35. Takoj po prihodu inšpekcijske skupine na dokončno ali 
nadomestno mejo območja ima skupina pravico, da takoj začne 
dejavnosti v mejah območja v skladu s postopki, ki jih predvideva 
to poglavje, in da nadaljuje s temi dejavnostmi do konca 
preveritvene inšpekcije. 

36. Pri izvajanju dejavnosti v mejah območja ima inšpekcijska 
skupina pravico: 

(a) uporabljati inštrumente za spremljanje stanja v skladu z 
odstavki 27 do 30 II. dela te priloge; 

(b) jemati brise, vzorce zraka, prsti ali odpadnih tekočin in 

(c) opravljati vse dodatne dejavnosti, o katerih se lahko dogovorita 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija. 

37. Dejavnosti inšpekcijske skupine v mejah območja potekajo v 
pasu zunaj meje območja, ki ne presega 50 metrov v širino, 
merjeno navzven. Će se država pogodbenica strinja, ima lahko 
inšpekcijska skupina dostop do vseh zgradb ali objektov v pasu 
meje območja. Vse opazovanje mora biti usmerjeno od te meje 
navznoter. Za prijavljene objekte bi lahko po presoji države 
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, pas potekal znotraj, 
zunaj ali na obeh straneh prijavljene meje območja. 

C. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJ 

Splošna pravila 

38. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi 

dostop znotraj zahtevane meje območja kot tudi znotraj 
nadomestne, če je ta drugačna. O stopnji in naravi dostopa do 
določenega mesta ali mest znotraj meje območja se dogovorita 
inšpekcijska skupina in država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, na podlagi nadzorovanega dostopa. 

39. Država pogodbenica zagotovi dostop znotraj zahtevane meje 
območja čim prej, v vsakem primeru pa najkasneje v 108 urah po 
prihodu inšpekcijske skupine na vstopni mejni prehod, da se 
razjasni pomislek glede možne neskladnosti s to konvencijo, ki je 
bil izražen v inšpekcijskem zahtevku. 

40. Na zahtevo inšpekcijske skupine lahko država pogodbenica, 
v kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi dostop do kraja inšpekcije 
iz zraka. 

41. Pri izpolnjevanju zahteve, da se zagotovi dostop, kot to določa 
38. odstavek, ima država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, obveznost, da dovoli najvišjo možno stopnjo dostopa 
ob upoštevanju vseh ustavnih obveznosti, ki jih morda ima v 
zvezi z lastninsko pravico ali preiskavami in zasegi. Država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ima na podlagi 
nadzorovanega dostopa pravico sprejeti ukrepe, ki so potrebni 
za zaščito državne varnosti. Država pogodbenica se ne sme 
sklicevati na določbe tega odstavka, da bi prikrila izmikanje svojim 
obveznostim, da se ne vključuje v dejavnosti, ki so prepovedane 
s to konvencijo. 

42. Če država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, ne 
zagotovi povsem prostega dostopa do mest, dejavnosti ali 
informacij, se je dolžna na vse mogoče načine truditi, da zagotovi 
druga sredstva, da razjasni morebitni pomislek o neskladnosti, ki 
je sprožil preveritveno inšpekcijo. 

43. Takoj po prihodu na dokončno mejo območja objektov, 
prijavljenih na podlagi 4., 5. in 6. člena, je treba zagotoviti dostop 
takoj po predinšpekcijskem obveščanju in razpravi o inšpek- 
cijskem načrtu, ki naj bosta čim krajša in nikakor ne daljša od 3 ur. 
Za objekte, prijavljene napodlagi pododstavka (d) 1. odstavka 3. 
člena, morajo biti pogajanja opravljena in nadzorovani dostop 
omogočen najkasneje v 12 urah po prihodu na dokončno mejo 
območja. 

44. Pri izvajanju preveritvene inšpekcije v skladu z zahtevo za 
inšpekcijo uporablja inšpekcijska skupina le tiste potrebne načine 
za zagotavljanje zadostnih ustreznih podatkov, s katerimi se 
pojasni pomislek glede morebitne neskladnosti z določbami te 
konvencije, in se vzdrži dejavnosti, ki za to niso pomembne. 
Zbira in dokumentira taka dejstva, ki so povezana z morebitno 
neskladnostjo s to konvencijo s strani države pogodbenice,v 
kateri se opravlja inšpekcija, vendar niti ne išče niti ne dokumentira 
podatkov, ki s tem niso jasno povezani, razen če država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, izrecno ne zahteva, 
da to stori. Gradivo, ki je bilo zbrano in za katero se kasneje 
ugotovi, da ni pomembno, se ne hrani. 

45. Inšpekcijsko skupino vodi načelo opravljanja preveritvene 
inšpekcije na najmanj moteč način, vendar skladno z uspešno in 
pravočasno izpolnitvijo njene naloge. Kjer koli je to možno, začne 
z najmanj motečimi postopki, za katere meni, da so sprejemljivi, 
in nadaljuje z bolj motečimi postopki le, če meni, da je to potrebno. 

Nadzorovani dostop 

46. Inšpekcijska skupina upošteva predlagane spremembe 
inšpekcijskega načrta in predloge, ki jih lahko da država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, na kateri koli stopnji 
inšpekcije, vključno s predinšpekcijskim obveščanjem, da se 
zaščitijo občutljiva oprema, infprmacije ali območja, ki niso 
povezani s kemičnim orožjem. 
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47. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, določi 
vstopna oziroma izstopna mesta na mejah območja, ki se 
uporabljajo za dostop. Inšpekcijska skupina in država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, se s pogajanji 
dogovorita o obsegu dostopa do vsakega posameznega mesta 
ali mest znotraj dokončnih ali zahtevanih mej območja, kot to 
določa 48. odstavek, posebnih inšpekcijskih dejavnostih, vključno 
z vzorčenjem, ki ga opravlja inšpekcijska skupina, izvajanju 
določenih dejavnosti države pogodbenice, v kateri se opravlja 
inšpekcija, in zagotavljanju določenih informacij, ki jih mora dati 
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija. 

48. V skladu z ustreznimi določbami Priloge o zaupnosti ima 
država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pravico 
sprejeti ukrepe, da zaščiti občutljive naprave in prepreči razkritje 
zaupnih informacij in podatkov, ki niso povezani s kemičnim 
orožjem. Taki ukrepi lahko med drygim vključujejo: 

(a) odstranitev občutljive dokumentacije iz' pisarniških prostorov; 

(b) prekritje občutljivih prikazovalnikov, zalog in opreme; 

(c) prekritje občutljivih kosov opreme, kot so računalniški oziroma 
elektronski sistemi; 

(d) odklop računalniških sistemov in izklop priprav za prikazovanje 
podatkov; 

(e) omejitev analize vzorcev samo na ugotavljanje prisotnosti 
oziroma odsotnosti kemikalij, naštetih v Seznamih 1, 2 in 3, ali 
ustreznih razkrojnih produktov; 

(f) uporabo metod naključnega selektivnega dostopa, pri čemer 
se od inšpektorjev zahteva, da izberejo za pregled določen 
odstotek ali število zgradb po svoji izbiri; enako načelo lahko velja 
tudi za notranjost in vsebino občutljivih zgradb; 

(g) v izjemnih primerih dovolitev dostopa do določenih delov kraja 
inšpekcije samo posameznim inšpektorjem. 

49. Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, se na 
vse možne načine trudi, da inšpekcijski skupini dokaže, da se 
noben predmet, zgradba, objekt, posoda ali vozilo, do katerega 
inšpekcijska skupina ni imela prostega dostopa ali ki je bil zaščiten 
v skladu z 48. odstavkom, ne uporablja za namene, povezane z 
morebitnimi pomisleki o neskladnosti, izraženimi v zahtevku za 
inšpekcijo. 

>J2 !Vt 50. To se lahko med drugim opravi z delno odstranitvijo prekrival 
ali zaščitnih pokrovov po presoji države pogodbenice, v kateri se 
opravlja inšpekcija, s pomočjo vizualnega pregleda notranjosti 
zaprtega prostora samo z vhoda ali na druge načine. 

51. Če so bili objekti prijavljeni na podlagi 4., 5. in 6. člena, velja: 

(a) za objekte s sporazumi o objektih so dostop in dejavnosti 
znotraj dokončne meje območja neovirani v mejah, ki jih določajo 
sporazumi; 

(b) za objekte brez sporazumov o objektih se pogajanja o dostopu 
in dejavnostih urejejo po veljavnih splošnih inšpekcijskih 
smernicah, ki jih določa ta konvencija; 

(c) dostop, ki presega dovoljenega za inšpekcije po 4., 5. in 6. 
členu, je nadzorovan v skladu s postopki tega poglavja. 

52. Če so bili objekti prijavljeni na podlagi pododstavka (d) 1. 
odstavka 3. člena, velja: če država pogodbenica, v kateri se 
opravlja inšpekcija, z uporabo postopkov iz 47. in 48. odstavka ni 

dovolila prostega dostopa do območij ali objektov, ki niso povezani 
s kemičnim orožjem, se mora na vse razumne načine truditi, da 
inšpekcijski skupini dokaže, da taka območja ali objekti niso 
uporabljeni za namene, povezane z morebitnimi pomisleki o 
neskladnosti, izraženimi v zahtevku za inšpekcijo. 

Opazovalec 

53. V skladu z določbami 12. odstavka 9. člena o sodelovanju 
opazovalca pri preveritveni inšpekciji se država pogodbenica, ki 
je zahtevala inšpekcijo, poveže s Tehničnim sekretariatom, da 
uskladi prihod opazovalca na isti vstopni mejni prehod, na katerega 
pride inšpekcijska skupina, v razumnem času glede na prihod 
inšpekcijske skupine. 

54. Opazovalec ima ves čas inšpekcije pravico, da je v stikih z 
veleposlaništvom države pogodbenice, ki je zahtevala inšpekcijo 
v državi pogodbenici, v kateri se opravlja inšpekcija, ali v državi 
gostiteljici, ali če veleposlaništva ni, neposredno z državo 
pogodbenico, ki je zahtevala inšpekcijo. Država pogodbenica, v 
kateri se opravlja inšpekcija, zagotovi opazovalcu komunikacijska 
sredstva. 

55. Opazovalec ima pravico, da pride na nadomestno ali dokončno 
mejo območja kraja inšpekcije, kamor koli inšpekcijska skupina 
najprej prispe, in da mu država pogodbenica, v kateri se opravlja 
inšpekcija, odobri dostop do kraja inšpekcije. Opazovalec ima 
pravico dajati priporočila inšpekcijski skupini, ki jih inšpekcijska 
skupina upošteva, kolikor se ji to zdi primerno. Ves čas inšpekcije 
inšpekcijska skupina obvešča opazovalca o izvajanju inšpekcije 
in o ugotovitvah. 

56. Ves čas bivanja v državi država, v kateri se opravlja inšpekcija, 
zagotavlja ali ureja vse potrebne ugodnosti za opazovalca, kot 
so komunikacijska sredstva, prevajalske storitve, prevoz, delovni 
prostor, namestitev, prehrana in zdravniška oskrba. Vse stroške, 
povezane z bivanjem opazovalca na ozemlju države pogodbenice, 
v kateri se opravlja inšpekcija, ali države gostiteljice, krije država 
pogodbenica, ki je zahtevala inšpekcijo. 

Trajanje inšpekcije 

57. Obdobje inšpekcije ne sme presegati 84 ur, razen če se ne 
podaljša v dogovoru z državo pogodbenico, v kateri se opravlja 
inšpekcija. 

D. POINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Odhod 

58. Takoj po končanih poinšpekcijskih postopkih na kraju 
inšpekcije se inšpekcijska skupina in opazovalec države 
pogodbenice, ki je zahtevala inšpekcijo, takoj odpravita na vstopni 
mejni prehod in nato čim prej zapustita ozemlje države 
pogodbenice, v kateri je bila opravljena inšpekcija. 

Poročila 

59. Inšpekcijsko poročilo na splošno povzema dejavnosti, ki jih je 
opravila inšpekcijska skupina, in dejanske ugotovitve inšpekcijske 
skupine, zlasti glede pomislekov o morebitni neskladnosti s to 
konvencijo, navedenih v zahtevku za preveritveno inšpekcijo, in 
se omejuje na informacije, ki so neposredno povezane s to 
konvencijo. Vključuje tudi oceno inšpekcijske skupine o stopnji in 
naravi dostopa in sodelovanja, ki so ju bili deležni inšpektorji, ter 
stopnje, do katere jim je bilo omogočeno izpolniti inšpekcijski nalog. 
Podrobne informacije, povezane s pomisleki glede morebitne 
neskladnosti s to konvencijo, navedenimi v zahtevku za 
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preveritveno inšpekcijo, se kot dodatek predložijo h končnemu 
poročilu in se ustrezno zavarovani hranijo v Tehničnem 
sekretariatu, da se zaščitijo občutljive informacije. 

60. Inšpekcijska skupina najkasneje v 72 urah po vrnitvi na svoje 
prvotno delovno mesto predloži generalnemu direktorju predhodno 
inšpekcijsko poročilo, potem ko je upoštevala med drugim tudi 
17. odstavek Priloge o zaupnosti. Generalni direktor takoj 
posreduje predhodno inšpekcijsko poročilo državi pogodbenici, 
ki je zahtevala inšpekcijo, državi pogodbenici, v kateri je bila 
opravljena inšpekcija, in Izvršnemu svetu. 

61. Osnutek končnega inšpekcijskega poročila mora biti državi 
pogodbenici, v kateri je bila opravljena inšpekcija, na voljo 
najkasneje 20 dni po končani preveritveni inšpekciji. Država 
pogodbenica, v kateri je bila opravljena inšpekcija, ima pravico 
določiti vse informacije in podatke, ki se ne nanašajo na kemično 
orožje in po njenem mnenju zaradi svoje zaupne narave ne bi 
smeli krožiti zunaj Tehničnega sekretariata. Tehnični sekretariat 
prouči predloge za spremembe osnutka končnega inšpekcijskega 
poročila, ki jih je dala država pogodbenica, v kateri je bila opravljena 
inšpekcija, in jih po svoji presoji sprejme, kadar je to le mogoče. 
Končno poročilo se nato predloži najkasneje 30 dni po koncu 
preveritvene inšpekcije generalnemu direktorju za nadaljnjo 
distribucijo in obravnavo v skladu z odstavki 21 do 25 9. člena. 

XI. DEL 
PREISKAVE V PRIMERIH DOMNEVNE 

UPORABE KEMIČNEGA OROŽJA 

A. SPLOŠNO 

1. Preiskave domnevne uporabe kemičnega orožja ali domnevne 
uporabe sredstev za obvladovanje nemirov kot načina bojevanja, 
začete na podlagi 9. ali 10. člena, se izvedejo v skladu s to prilogo 
in podrobnimi postopki, ki jih določi generalni direktor. 

2. Naslednje dodatne določbe obravnavajo posebne postopke, 
zahtevane v primerih domnevne uporabe kemičnega orožja. 

B. PREDINŠPEKCIJSKE DEJAVNOSTI 

Zahtevek za preiskavo 

3. Zahtevek za preiskavo domnevne uporabe kemičnega orožja, 
ki ga je treba predložiti generalnemu direktorju, naj kolikor je 
mogoče, vključuje naslednje podatke: 

(a) državo pogodbenico, na katere ozemlju je prišlo do domnevne 
uporabe kemičnega orožja; 

(b) vstopni mejni prehod ali druge predlagane varne dostopne 
poti; 

(c) lokacijo in značilnosti območij, kjer je bilo domnevno 
uporabljeno kemično orožje; 

(d) kdaj je bilo domnevno uporabljeno kemično orožje; 

(e) vrste kemičnega orožja, ki naj bi bile uporabljene; 

(f) obseg domnevne uporabe; 

(g) značilnosti morebitnih strupenih kemikalij; 

(h) učinki na ljudi, živali in vegetacijo; 

(i) zahtevo po posebni pomoči, če je primerna. 

4. Država pogodbenica, ki je zahtevala preiskavo, lahko v vsakem 
trenutku predloži kakršne koli dodatne informacije, za katere sodi, 
da so potrebni. 

Obvestila 

5. Generalni direktor državi pogodbenici, ki zahteva preiskavo, 
takoj potrdi prejem zahtevka ter obvesti Izvršni svet in vse države 
pogodbenice. 

6. Če je primerno, generalni direktor obvesti državo pogodbenico, 
na katere ozemlju je bila zahtevana preiskava. Generalni direktor 
obvesti tudi druge države pogodbenice, če bi med preiskavo 
lahko prišlo do zahteve za dostop na njihova ozemlja. 

Določitev inšpekcijske skupine 

7. Generalni direktor pripravi seznam usposobljenih strokovnjakov, 
katerih posebno strokovno področje bi lahko bilo zahtevano v 
preiskavi domnevne uporabe kemičnega orožja, in ga stalno 
dopolnjuje. Ta seznam pisno sporoči vsaki državi pogodbenici 
najkasneje 30 dni po začetku veljavnosti te konvencije in po vsaki 
spremembi tega seznama. Vsak usposobljen strokovnjak, 
vključen v seznam, se šteje za imenovanega, razen če država 
pogodbenica najkasneje 30 dni po prejemu tega seznama pisno 
ne izjavi, da ga ne sprejema. 

8. Generalni direktor izbere vodjo in člane inšpekcijske skupine 
izmed inšpektorjev in inšpekcijskih asistentov, ki so bili že 
imenovani za preveritvene inšpekcije, ob upoštevanju okoliščin 
in posebne narave posamezne zahteve. Poleg tega so lahko 
člani inšpekcijske skupine izbrani iz seznama usposobljenih 
strokovnjakov, kadar je po mnenju generalnega direktorja za 
pravilno izvedbo določene preiskave zahtevano strokovno 
znanje, ki pa ga že imenovani inšpektorji nimajo. 

9. Pri kratkem obveščanju inšpekcijske skupine generalni direktor 
vključi vse dodatne informacije, ki jih je priskrbela država 
pogodbenica, ki zahteva inšpekcijo, ali jih je dobil iz drugih virov, 
da zagotovi, da se lahko inšpekcija izvede najučinkoviteje in 
najhitreje. 

Napotitev inšpekcijske skupine 
s li,i 

10. Takoj po prejemu zahtevka za preiskavo o domnevni uporabi 
kemičnega orožja generalni direktor na podlagi stikov s prizadetimi 
državami pogodbenicami zahteva in potrdi dogovore za varen 
sprejem skupine. 

11. Generalni direktor napoti inšpekcijsko skupino, čim prej je 
mogoče, ob upoštevanju varnosti skupine. 

12. Če inšpekcijska skupina ni bila poslana v 24 urah po prejemu 
zahtevka, generalni direktor obvesti Izvršni svet in prizadete 
države pogodbenice o razlogih za zamudo. 

Kratko obveščanje 

13. Inšpekcijska skupina ima pravico, da jo predstavniki države 
pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, na kratko obvestijo 
takoj po prihodu in kadar koli med inšpekcijo. 

14. Pred začetkom inšpekcije inšpekcijska skupina pripravi 
inšpekcijski načrt, ki p j bo med drugim podlaga za ureditev 
logističnih in varnostnil vprašanj. Inšpekcijski načrt se dopolni, 
ko se pokaže potreba. 
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C. OPRAVLJANJE INŠPEKCIJ 

Dostop 

15. Inšpekcijska skupina ima pravico dostopa do vsakega in 
vseh območij, ki bi lahko bila prizadeta zaradi domnevne uporabe 
kemičnega orožja. Ima tudi pravico dostopa do bolnišnic, 
begunskih centrov in drugih lokacij, za katere sodi, da so 
pomembne za uspešno preiskavo domnevne uporabe kemičnega 
orožja. Za tak dostop se inšpekcijska skupina posvetuje z državo 
pogodbenico, v kateri se opravlja inšpekcija. 

Vzorčenje 

16. Inšpekcijska skupina ima pravico zbirati vzorce vrst, in to v 
količinah, za katere meni, da so potrebne. Če inšpekcijska skupina 
meni, da je potrebno, in če tako zahteva, mora država 
pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, pomagati pri zbiranju 
vzorcev pod nadzorom inšpektorjev ali inšpekcijskih asistentov. 
Država pogodbenica, v kateri se opravlja inšpekcija, tudi dovoli in 
sodeluje pri zbiranju ustreznih kontrolnih vzorcev z območij v 
soseščini kraja, kjer naj bi prišlo do domnevne uporabe, in drugih 
območij, kot to zahteva inšpekcijska skupina. 

17. Vzorci, ki so pomembni za preiskavo domnevne uporabe, 
vključujejo strupene kemikalije, strelivo in naprave, ostanke streliva 
in naprav, vzorce iz okolja (zrak, prst, rastlinje, voda, sneg itd.) 
ter biomedicinske vzorce človeškega ali živalskega izvora (kri, 
urin, izločki, tkivo itd.). 

18. Če ni možno vzeti dvojnikov vzorcev in poteka analiza v 
laboratorijih na drugem kraju, se vsak preostali vzorec, če se 
tako zahteva, po končani analizi vrne državi pogodbenici, v kateri 
je bila opravljena inšpekcija. 

Razširitev kraja inšpekcije 

19. Če inšpekcijska skupina med inšpekcijo sodi, da je treba 
razširiti preiskavo na sosednjo državo pogodbenico, jo generalni 
direktor obvesti o potrebi po dostopu na njeno ozemlje ter zahteva 
in potrdi dogovore za varen sprejem skupine. 

Podaljšanje inšpekcije 

20. Če inšpekcijska skupina sodi, da varen dostop do določenega 
območja, pomembnega za preiskavo, ni možen, je treba o tem 
nemudoma obvestiti državo pogodbenico, ki zahteva inšpekcijo, 
če je potrebno, se čas trajanja inšpekcije podaljša, dokler ni 
mogoče zagotoviti varnega dostopa in inšpekcijska skupina ne 
opravi svoje naloge. 

Razgovori 

21. Inšpekcijska skupina ima pravico opraviti razgovore z 
osebami, na katere je morda vplivala domnevna uporaba 
kemičnega orožja, in jih zaslišati. Ima tudi pravico, da opravi 
razgovore z očividci domnevne uporabe kemičnega orožja in 
zdravstvenim osebjem ter drugimi osebami, ki so zdravile osebe, 
na katere je morda vplivala domnevna uporaba kemičnega orožja, 
ali ki so prišle z njimi v stik. Inšpekcijska skupina ima dostop do 
anamnez, če so na voljo, in ji je, če je to primerno, dovoljeno 
sodelovati pri obdukcijah oseb, na katere je morda vplivala 
domnevna uporaba kemičnega orožja. 

D. POROČILA 

Postopki 

22. Inšpekcijska skupina najkasneje v 24 urah po prihodu na 

ozemlje države pogodbenice, v kateri se opravlja inšpekcija, pošlje 
generalnemu direktorju poročilo o razmerah. Ves čas preiskave 
po potrebi pošilja nadaljnja poročila o napredku. 

23. Inšpekcijska skupina nakasneje v 72 urah po vrnitvi na svoje 
prvotno delovno mesto predloži generalnemu direktorju predhodno 
poročilo. Končno poročilo predloži inšpekcijska skupina 
generalnemu direktorju najkasneje v 30 dneh po vrnitvi na svoje 
prvotno delovno mesto. Generalni direktor nemudoma posreduje 
predhodno in končno poročilo Izvršnemu svetu in vsem državam 
pogodbenicam. 

Vsebina 

24. Poročilo o razmerah navaja vsako nujno potrebo po pomoči in 
kakih drugih pomembnih podatkih. Poročila o napredku navajajo 
vsako nadaljnjo potrebo po pomoči, ki bi jo lahko ugotovili med 
potekom preiskave. 

25. Končno poročilo povzema dejanske ugotovitve inšpekcije, 
zlasti glede domnevne uporabe kemičnega orožja, navedene v 
zahtevku. Poleg tega poročilo o preiskavi domnevne uporabe 
vključuje opis preiskovalnega postopka z navedbo različnih 
stopenj, zlasti kar zadeva: 

(a) kraj in čas vzorčenja in analiz na kraju samem in 

(b) dodatne dokaze, kot so zapisi razgovorov, izsledki zdravniških 
preiskav in znanstvenih analiz ter dokumentacija, ki jo je pregledala 
inšpekcijska skupina. 

26. Če inšpekcijska skupina med preiskavo pri laboratorijski analizi 
vzetih vzorcev ugotovi prisotnost kakršnih koli nečistoč ali drugih 
substanc, na podlagi katerih bi lahko opredelila izvor katerega 
koli kemičnega orožja, se tak podatek vključi v poročilo. 

E. DRŽAVE, KI NISO POGODBENICE TE KONVENCIJE 

27. V primeru domnevne uporabe kemičnega orožja, ki vključuje 
državo, ki ni pogodbenica te konvencije, ali uporabe na ozemlju, 
ki ni pod nadzorom države pogodbenice, Organizacija tesno 
sodeluje z generalnim sekretarjem Združenih narodov. Če se 
tako zahteva, da Organizacija svoje vire na voljo generalnemu 
sekretarju Zduženih narodov. 

PRILOGA O VARSTVU ZAUPNIH 
PODATKOV 
("PRILOGA O ZAUPNOSTI") 

VSEBINA 

A. SPLOŠNA NAČELA ZA RAVNANJE Z ZAUPNIMI PODATKI 

B. ZAPOSLOVANJE IN VODENJE OSEBJA V TEHNIČNEM 
SEKRETARIATU 

C. UKREPI ZA ZAŠČITO OBČUTLJIVIH NAPRAV IN PRE- 
PREČEVANJE RAZKRITJA ZAUPNIH PODATKOV MED 
PREVERJANJEM NA KRAJU SAMEM 

D. POSTOPKI V PRIMERU KRŠITEV ALI DOMNEVNIH 
KRŠITEV ZAUPNOSTI 
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A. SPLOŠNA NAČELA ZA RAVNANJE Z ZAUPNIMI 
PODATKI 

1. Obveznost varovanja zaupnih podatkov oziroma informacij 
velja tako za preverjanje civilnih kot tudi vojaških dejavnosti in 
objektov. Na podlagi splošnih obveznosti, navedenih v 8. členu, 
Organizacija: 

(a) zahteva le najmanjšo količino informacij in podatkov, potrebnih 
za pravočasno in učinkovito izvajanje njenih nalog po tej konvenciji; 

(b) sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi, da inšpektorji in drugi 
člani osebja Tehničnega sekretariata izpolnjujejo najvišje 
standarde učinkovitosti, sposobnosti in poštenosti; 

(c) pripravlja dogovore in predpise za izvajanje določb te 
konvencije in čim bolj natančno določi podatke, do katerih mora 
država pogodbenica omogočiti Organizaciji dostop. 

2. Generalni direktor je prvi odgovoren za zagotavljanje varstva 
zaupnih podatkov. Generalni direktor vzpostavi strog režim za 
ravnanje Tehničnega sekretariata z zaupnimi podatki in pri tem 
upošteva naslednje smernice: 

(a) Podatki se štejejo za zaupne, če: 

(i) tako določi država pogodbenica, od katere so bili podatki 
pridobljeni in na katero se nanašajo, ali 

(ii) bi se po presoji generalnega direktorja za njihovo 
nepooblaščeno razkritje lahko upravičeno pričakovalo, da bo 
povzročilo škodo državi pogodbenici, na katero se nanašajo, ali 
mehanizmom za izvajanje te konvencije. 

(b) Vse podatke in dokumentacijo, ki jih Tehnični sekretariat pridobi, 
oceni ustrezna enota Tehničnega sekretariata, da ugotovi, ali 
vsebujejo zaupne podatke. Državam pogodbenicam je treba 
redno pošiljati podatke, ki jih zahtevajo kot zagotovilo, da druge 
države pogodbenice nenehno ravnajo skladno s to konvencijo. 
Takšni podatki obsegajo: 

(i) začetna in letna poročila ter prijavne deklaracije, ki jih zagotovijo 
države pogodbenice po 3., 4., 5. in 6. členu v skladu z določbami 
iz Priloge o preverjanju; 

(ii) splošna poročila o rezultatih in uspehu preverjanja in 

(iii) podatke, ki jih je treba dostaviti vsem državam pogodbenicam 
v skladu z določbami te konvencije. 

(c) Nobeni podatki, ki jih Organizacija pridobi v zvezi z izvajanjem 
te konvencije, ne smejo biti objavljeni ali drugače izdani, razen 
takole: 

(i) splošni podatki o izvajanju te konvencije so lahko zbrani in 
javno objavljeni v skladu s sklepi Konference ali Izvršnega sveta; 

(ii) kateri koli podatki so lahko objavljeni z izrecnim privoljenjem 
države pogodbenice, na katero se nanašajo; 

(iii) podatke, ki so opredeljeni kot zaupni, sme objaviti Organizacija 
samo po postopkih, ki zagotavljajo, da se podatki objavljajo le 
strogo skladno s potrebami te konvencije. Take postopke 
obravnava in sprejme Konferenca na podlagi pododstavka (i) 21. 
odstavka 8. člena. 

(d) Stopnja občutljivosti zaupnih podatkov oziroma dokumentacije 
se določi na podlagi meril, ki jih je treba enotno uporabljati, da se 
zagotovi ustrezno ravnanje s podatki in njihovo varstvo. V ta 

namen se uvede sistem razvrščanja ob upoštevanju ustreznih 
prizadevanj pri pripravi te konvencije, določijo jasna merila, ki 
zagotavljajo razvrstitev podatkov v ustrezne kategorije zaupnosti 
in upravičeno trajanje zaupne narave podatkov. Ob zagotavljanju 
potrebne prožnosti pri uporabi mora sistem razvrščanja varovati 
pravice držav pogodbenic, ki dajejo zaupne podatke. Sistem 
razvrščanja obravnava in sprejme Konferenca na podlagi 
pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

(e) Zaupni podatki se varno hranijo v prostorih Organizacije. 
Nekateri podatki ali dokumentacija se lahko hranijo tudi pri 
državnem organu države pogodbenice. Občutljivi podatki, ki med 
drugim vključujejo fotografije, načrte in drugo dokumentacijo, 
potrebno samo za inšpekcijo določenega objekta, se lahko hranijo 
zaklenjeni v objektu. 

(f) Tehnični sekretariat s podatki ravna in jih hrani v obliki, ki 
onemogoča neposredno prepoznavanje objekta, na katerega se 
nanašajo, do najvišje stopnje skladno z uspešnim izvajanjem 
določb o preverjanju iz te konvencije. 

(g) Količina zaupnih podatkov, odstranjena iz objekta, se omeji na 
najmanjšo potrebno za pravočasno in uspešno izvajanje določb 
o preverjanju iz te konvencije. 

(h) Dostop do zaupnih podatkov se ureja v skladu z njihovim 
sistemom razvrščanja. Širjenje zaupnih podatkov znotraj 
Organizacije mora biti strogo urejeno tako, da jih dobijo res samo 
tisti, ki jih morajo poznati. 

3. Generalni direktor letno poroča Konferenci o izvajanju režima, 
ki ureja ravnanje Tehničnega sekretariata z zaupnimi podatki. 

4. Vsaka država pogodbenica obravnava podatke, ki jih prejme 
od Organizacije, v skladu s stopnjo zaupnosti, ki je zanje določena. 
Na zahtevo država pogodbenica zagotovi podrobnosti o ravnanju 
s podatki, ki ji jih je zagotovila Organizacija. 

B. ZAPOSLOVANJE IN VODENJE OSEBJA V 
TEHNIČNEM SEKRETARIATU 

5. Pogoji za zaposlovanje osebja zagotavljajo, da sta dostop do 
zaupnih podatkov in ravnanje z njimi skladna s postopki, kijih 
določi generalni direktor v skladu s poglavjem A. 

6. Vsako delovno mesto v Tehničnem sekretariatu je urejeno s 
formalnim opisom delovnega mesta, v katerem je določen tudi 
obseg dostopa do morebitnih zaupnih podatkov, ki so potrebni na 
tem delovnem mestu. 

7. Generalni direktor, inšpektorji in drugo osebje ne smejo niti po 
izteku svojih funkcij razkrivati nepooblaščenim osebam zaupnih 
podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju svojih službenih 
dolžnosti. Nobeni državi, organizaciji ali osebi zunaj Tehničnega 
sekretariata ne smejo sporočiti nobenih podatkov, do katerih imajo 
dostop v zvezi s svojimi dejavnostmi glede katere koli države 
pogodbenice. 

8. Pri opravljanju svoje funkcije inšpektorji zahtevajo samo 
informacije in podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih 
nalog. Ne smejo zapisovati naključno zbranih informacij in 
podatkov, ki niso povezani s preverjanjem skladno s to konvencijo. 

9. Osebje sklene s Tehničnim sekretariatom individualne 
sporazume o varovanju tajnosti za čas svoje zaposlitve in še za 
pet let po tem, ko se je ta iztekla. 

10. Da bi se izognili nedopustnemu razkrivanju, je treba inšpektorje 
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in osebje ustrezno poučiti in jih opozoriti na vprašanja varnosti in 
na možne kazenske sankcije, ki bi jih doletele v primeru 
nedopustnega razkritja. 

11. Najmanj 30 dni, preden je zaposleni osebi dano dovoljenje za 
dostop do zaupnih podatkov, ki se nanašajo na dejavnosti na 
ozemlju države pogodbenice ali na katerem koli drugem kraju v 
njeni pristojnosti ali pod njenim nadzorom, je treba državo 
pogodbenico obvestiti o predlaganem dovoljenju. Za inšpektorje 
je ta zahteva izpolnjena z obvestilom o predlaganem imenovanju. 

12. Pri ocenjevanju dela inšpektorjev oziroma katerih koli drugih 
zaposlenih pri Tehničnem sekretariatu se posebna pozornost 
posveča osebnemu dosjeju zaposlenega glede varovanja zaupnih 
podatkov. 

C. UKREPI ZA ZAŠČITO OBČUTLJIVIH NAPRAV IN 
PREPREČEVANJE RAZKRITJA ZAUPNIH PODATKOV 
MED PREVERJANJEM NA KRAJU SAMEM 

13. Države pogodbenice lahko sprejmejo takšne ukrepe, kot sodijo, 
da so potrebni za varovanje zaupnosti, pod pogojem, da izpolnjujejo 
svoje obveznosti dokazovanja skladnosti v skladu z ustreznimi 
členi in Prilogo o preverjanju. Ob sprejemu inšpekcije lahko država 
pogodbenica opozori inšpekcijsko skupino na opremo, 
dokumentacijo ali območja, za katere meni, da so občutljivi in niso 
povezani z namenom inšpekcije. 

14. Inšpekcijske skupine vodi načelo izvajanja inšpekcij na kraju 
samem na najmanj moteč možen način, ki je skladen z učinkovito 
in pravočasno izpolnitvijo njihove naloge. Upoštevajo predloge, ki 
jih lahko da država pogodbenica, ki sprejme inšpekcijo, na kateri 
koli stopnji inšpekcije, da zagotovi zaščito občutljive opreme ali 
podatkov, ki niso povezani s kemičnim orožjem. 

15. Inšpekcijske skupine se strogo ravnajo po določbah, 
navedenih v ustreznih členih in prilogah, ki urejajo izvajanje 
inšpekcij. V celoti spoštujejo postopke, določene za zaščito 
občutljivih naprav in za preprečitev razkritja zaupnih podatkov. 

16. Pri pripravi dogovorov in sporazumov o objektih se ustrezna 
pozornost namenja zahtevi za varstvo zaupnih podatkov. 
Sporazumi o inšpekcijskih postopkih za posamezne objekte 
vključujejo tudi posebne in podrobne dogovore glede določanja 
tistih območij objekta, do katerih je inšpektorjem dovoljen dostop, 
hrambe zaupnih podatkov.na kraju samem, področja inšpekcij- 

,6teem 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za zdravstvo v 
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti, 
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za obrambo. 

skega dela na dogovorjenih območjih, jemanja vzorcev in njihove 
analize, dostopa do evidenc ter uporabe inštrumentov in opreme 
za neprekinjeno spremljanje stanja. 

17. Poročilo, ki ga je treba pripraviti po vsaki inšpekciji, vsebuje 
samo dejstva, pomembna za skladnost s to konvencijo. S 
poročilom se ravna v skladu s predpisi, ki jih določi Organizacija 
in ki urejajo ravnanje z zaupnimi podatki. Če je potrebno, se ti 
podatki iz poročila predelajo v manj občutljive oblike, preden se 
prenesejo iz Tehničnega sekretariata in države pogodbenice, v 
kateri se je opravljala inšpekcija. 

D. POSTOPKI V PRIMERU KRŠITEV ALI DOMNEVNIH 
KRŠITEV ZAUPNOSTI 

18. Generalni direktor določi potrebne postopke, po katerih se je 
treba ravnati v primeru kršitev ali domnevnih kršitev zaupnosti, 
ob upoštevanju priporočil, ki jih obravnava in sprejme Konferenca 
na podlagi pododstavka (i) 21. odstavka 8. člena. 

19. Generalni direktor nadzira izvajanje individualnih sporazumov 
o varovanju tajnosti. Generalni direktor takoj začne preiskavo, če 
je po njegovi presoji dovolj znakov, da so bile obveznosti glede 
varstva zaupnih podatkov kršene. Generalni direktor takoj začne 
preiskavo tudi, če |e domnevo glede kršitve zaupnosti izrazila 
država pogodbenica. 

20. Generalni direktor naloži ustrezne kazenske in disciplinske 
ukrepe članom osebja, ki so kršili svoje dolžnosti varovanja 
zaupnih podatkov. V primerih hudih kršitev lahko sodno imuniteto 
odreče generalni direktor. 

21. Države pogodbenice v okviru možnosti sodelujejo in podpirajo 
generalnega direktorja pri preiskovanju kakršne koli kršitve ali 
domnevne kršitve zaupnosti in pri ustreznem ukrepanju, če je 
bila kršitev ugotovljena. 

22. Organizacija ne odgovarja za kršitve, ki so jo storili člani 
Tehničnega sekretariata. 

23. Pri kršitvah, ki vključujejo tako državo pogodbenico kot 
Organizacijo, primer obravnava komisija za reševanje sporov v 
zvezi z zaupnostjo, ustanovljena kot pomožni organ Konference. 
To komisijo imenuje Konferenca. Pravila, ki urejajo njeno sestavo 
in postopke dela, sprejme Konferenca na svojem prvem 
zasedanju. 

4. člen 

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

>61 ir; 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in 
uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju je bila 
podpisana 13. januarja 1993 v Parizu. Tedaj so jo podpisali 
predstavniki več kot 150 držav, med njimi tudi predstavnik 
Republike Slovenije. 

Dosedaj je konvencijo ratificiralo prek 70 držav. V skladu z določbo 
prvega odstavka 21. člena bo začela veljati 29. aprila 1997, ko 
poteče 180-dnevni rok od dne deponiranja 65. listine o ratifikaciji. 

6. maja 1997 se bo v Haagu začelo prvo zasedanje Organizacije 
za prepoved kemičnega orožja (OPKO), katere nastanek 
predvideva konvencija. Dosedaj sta bila ustanovljena že začasni 
Tehnični sekretariat s sedežem v Haagu in Pripravljalna komisija 
Organizacije, ki zaseda nekajkrat na leto in vodi tekoče posle 
Organizacije in aktivnosti v zvezi s konvencijo. 

Konvencija zavezuje vsako državo pogodbenico, da v roku 30 
dni po tem, ko konvencija začne veljati, prijavi Organizaciji vse 
objekte, ki se nahajajo na ozemlju v njeni pristojnosti ali pod njenim 
nadzorom, v katerih poteka proizvodnja kemičnega orožja. Poleg 
tega postavlja roke za uničenje tega orožja in objektov, potek 
uničevanja kemičnega orožja in objektov za njegovo proizvodnjo 
pa bodo spremljale inšpekcije Organizacije za prepoved 
kemičnega orožja. Hkrati pa zavezuje države pogodbenice, da 
prijavijo vse objekte, ki proizvajajo kemikalije, ki jih omenja 
konvencija v treh seznamih: v prvem seznamu so kemikalije, ki 
so najbolj strupene in nevarne, v drugem in tretjem seznamu pa 
so kemikalije, primerne kot surovine za izdelavo kemičnega 
orožja. Posreden cilj konvencije je nadzor ne samo nad kemičnim 
orožjem, temveč tudi nad celotno kemijsko industrijo. V tej točki je 
konvencija zelo pomembna za Republiko Slovenijo. Republika 
Slovenije bo kot država pogodbenica konvencije morala prijaviti 
vse svoje civilne objekte (objektov za proizvodnjo kemičnega 

orožja Republika Slovenija nima), v katerih se proizvajajo 
kemikalije, ki jih omenja konvencija, v civilne namene in v njih 
omogočiti Organizaciji za prepoved kemičnega orožja redne 
inšpekcijske preglede. Posledica tega je tudi, da bo Republika 
Slovenija morala vzpostaviti evidenco vse svoje civilne sintezne 
kemijske industrije, ki proizvaja kemikalije, ki jih v treh seznamih 
omenja konvencija. 

Republika Slovenija je po določbah konvencije dolžna ustanoviti 
nacionalni organ ali imenovati že obstoječi državni organ, ki bo 
vodil uresničevanje konvencije v Republiki Sloveniji (t. i. National 
Authority) in hkrati sprejeti novo oziroma prilagoditi že obstoječo 
zakonodajo določbam konvencije. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom 800-06/97 z dne 20. 
februarja 1997 ustanovila Medresorsko ekspertno skupino za 
izvajanje Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja 
zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju, katere 
prioritena naloga je priprava podlage za novo zakonodajo oziroma 
za prilagoditev že obstoječe. 

Stroške članstva v Organizaciji za prepoved kemičnega orožja v 
višini 13.560 NLG bo krilo Ministrstvo za zunanje zadeve. 

V okviru proračunskih sredstev pristojnih ministrstev bodo za 
izvajanje novih nalog in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo 
iz konvencije, zagotovljena ustrezna sredstva za izvajanje 
dejavnosti in za potrebno število dodatnih zaposlitev delavcev z 
visoko izobrazbo. 

Kot Nacionalni (državni organ) v smislu četrtega odstavka 7. 
člena konvencije, ki izvaja mednarodne aktivnosti in predstavlja 
Republiko Slovenijo navzven, je določeno Ministrstvo za 
zdravstvo. 

ods 
S 0 Bni 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN REPURLIKO 

AVSTRIJO 0 SOCIALNI VARNOSTI 

(RATSSV) 

- EPA 138-11 - 

Vlada Republike Slovenije je na 9. seji dne 17. aprila 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O 
SOCIALNI VARNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Tone ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve; 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 

1-člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi: 
Avstrijo o socialni varnosti, podpisan v Ljubljani 10. marca 1997. 
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SPORAZUM 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN REPUBLIKO AVSTRIJO 

O SOCIALNI VARNOSTI 

Republika Slovenija 

in 

Republika Avstrija 

v želji, da bi uredili odnose med državama na področju socialne 
varnosti, 

skleneta naslednji sporazum: 

I. DEL 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Določitve pojmov 

(1) V tem sporazumu pomenijo izrazi: 

1. "pravni predpisi" 
zakone, uredbe in druge predpise, ki se nanašajo na področja 
socialne varnosti, navedena v prvem odstavku 2. člena; 

2. "pristojni organ" 
ministre oziroma zvezne ministre, pristojne za uporabo pravnih 
predpisov iz prvega odstavka 2. člena; 

3. "nosilec" 
zavod ali organ, ki izvaja pravne predpise, navedene v prvem 
odstavku 2.člena, ali dele le-teh; 

4."pristojni nosilec" nosilca, pri katerem je oseba zavarovana v 
trenutku vložitve zahteve za dajatev ali storitev ali pri katerem 
ima oziroma bi še imela pravico do dajatve ali storitve, če bi bivala 
na ozemlju države pogodbenice, v kateri je bila nazadnje 
zavarovana; 

5. "stalno prebivališče" kraj običajnega bivanja; 

6. "začasno prebivališče" kraj začasnega bivanja; 

7."družinski član" družinskega člana po pravnih predpisih tiste 
države pogodbenice, v kateri ima svoj sedež nosilec zavarovanja, 
v katerega breme se zagotovijo dajatve ali storitve; 

8."zavarovalna doba" čas plačevanja prispevkov in z njim 
izenačen čas, kot veljata po pravnih predpisih držav pogodbenic; 

9."dajatev", "renta" ali "pokojnina" denarno dajatev, rento ali 
pokojnino vključno z vsemi deli iz javnih sredstev, uskladitvami, 
dodatki in kapitaliziranimi zneski. 

(2) Drugi izrazi v tem sporazumu imajo pomen, kot jim ga določajo 
pravni predpisi držav pogodbenic. 

2. člen 
Področje stvarne veljavnosti 

(1) Ta sporazum se nanaša na 

1. avstrijske pravne predpise o 

a) zdravstvenem zavarovanju, 

b) zavarovanju za primere nesreč pri delu, 

c) pokojninskem zavarovanju, razen posebnega zavarovanja za 
notariat, 

d) denarni pomoči za primer brezposelnosti; 

2. slovenske pravne predpise o 

a) zdravstvenem zavarovanju, 

b) pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

c) zavarovanju za primer brezposelnosti, 

d) nadomestilu za čas porodniškega dopusta. 

(2) Če v tretjem odstavku ni določeno drugače, se ta sporazum 
nanaša tudi na vse pravne predpise, ki združujejo, spreminjajo ali 
dopolnujejo pravne predpise, navedene v prvem odstavku. 

(3) Ta sporazum se ne nanaša na pravne predpise o novem 
sistemu ali novem področju socialne varnosti in tudi ne na sisteme, 
ki veljajo za žrtve vojne in njenih posledic. 

3. člen 
Področje osebne veljavnosti 

Ta sporazum velja 

a) za osebe, za katere veljajo ali so veljali pravni predpisi ene ali 
obeh držav pogodbenic; 

b) za druge osebe, če uveljavljajo pravice na podlagi zavarovanja 
oseb, navedenih v točki a). 

4. člen 
Enako obravnavanje 

(1) Pri uporabi pravnih predpisov ene države pogodbenice se 
državljani te države pogodbenice obravnavajo enako kot državljani 
druge države pogodbenice, če ta sporazum ne določa drugače. 

(2) Prvi odstavek ne posega v pravne predpise držav pogodbenic 
glede 

a) sodelovanja zavarovancev in delodajalcev v organih nosilcev 
in zvez ter pravosodnih organih na področju socialne varnosti; 

b)določb o zavarovalnem bremenu v meddržavnih pogodbah 
držav pogodbenic s tretjimi državami; 

c) zavarovanja oseb, ki so zaposlene na uradnih predstavništvih 
ene od držav pogodbenic v tretjih državah ali pri članih takšnih 
predstavništev. 

(3) Prvi odstavek velja glede avstrijskih pravnih predpisov o 
upoštevanju zavarovalne dobe v vojni službi ali enakovredne 
dobe le za državljane Republike Slovenije, ki so bili neposredno 
pred 13. marcem 1938 avstrijski državljani. 
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5. člen 
Transfer dajatev 

9. člen 
Izjeme 

(1) Če ta sporazum ne določa drugače, pokojnine, rente in druge 
dajatve, razen nadomestil za primer brezposelnosti, do katerih je 
oseba upravičena po pravnih predpisih ene države pogodbenice, 
ne smejo biti zmanjšane, spremenjene, zamrznjene, odvzete ali 
zasežene zato, ker ima upravičenec stalno prebivališče na ozemlju 
druge države pogodbenice. 

(2) Prvi odstavek se ne nanaša 

a) na varstveni dodatek po avstrijskih pravnih predpisih, 

b) na varstveni dodatek in dodatek za pomoč in postrežbo po 
slovenskih pravnih predpisih. 

II. DEL 
DOLOČBE O UPORABI PRAVNIH PREDPISOV 

6. člen 
Splošna ureditev 

(1) Za obvezno zavarovanje osebe, ki opravlja pridobitno 
dejavnost, veljajo, če v 7. in 8. členu ni določeno drugače, pravni 
predpisi države pogodbenice, na katere ozemlju se pridobitna 
dejavnost opravlja. V primeru zaposlitve velja ta določba tudi, če 
je stalno prebivališče zaposlenega ali sedež delodajalca na 
ozemlju druge države pogodbenice. 

(2) Za javne uslužbence in z njimi izenačene osebe veljajo pravni 
predpisi države pogodbenice, pri katere upravi so zaposleni. 

7. člen 
Posebna ureditev 

(1) Če delodajalec, ki ima sedež na ozemlju ene države 
pogodbenice, pošlje svojega zaposlenega na delo na ozemlje 
druge države pogodbenice, se zanj uporabljajo pravni predpisi 
prve države pogodbenice do konca 24. koledarskega meseca 
od prevzema dolžnosti na ozemlju druge države pogodbenice, 
kot če bi bila ta oseba dalje zaposlena na ozemlju prve države 
pogodbenice. 

(2) Če družba za letalski promet, ki ima sedež na ozemlju ene 
države pogodbenice, pošlje svojega zaposlenega na delo na 
ozemlje druge države pogodbenice, se zanj še naprej uporabljajo 
pravni predpisi prve države pogodbenice, kot če bi bila ta oseba 
še naprej zaposlena na ozemlju prve države pogodbenice. 

(3) Za posadko ladje in druge osebe, ki na njej niso zaposlene le 
začasno, veljajo pravni predpisi države pogodbenice, pod katere 
zastavo ladja plove. 

8. člen 
Diplomatsko in konzularno osebje 

(1) Za člane diplomatskih ali konzularnih predstavništev in za 
zasebno hišno osebje v službi članov teh predstavništev, ki so 
odposlani na ozemlje druge države pogodbenice, veljajo pravni 
predpisi države pogodbenice, iz katere so odposlani. 

(2) Za uslužbence, omenjene v prvem odstavku, ki niso odposlani, 
veljajo pravni predpisi države pogodbenice, na katere ozemlju so 
zaposleni. Če so državljani druge države pogodbenice, pa lahko 
v roku treh mesecev po začetku zaposlitve izberejo uporabo 
pravnih predpisov druge države pogodbenice. 

(1) Pristojni organi držav pogodbenic se lahko na skupno zahtevo 
zaposlenega in njegovega delodajalca dogovorijo za izjeme od 
določb 6. do 8. člena, pri čemer morajo upoštevati vrsto in 
okoliščine zaposlitve. 

(2) Če veljajo za zaposlenega iz prvega odstavka pravni predpisi 
ene države pogodbenice, čeprav je zaposlen na ozemlju druge 
države pogodbenice, se uporabijo pravni predpisi tako, kot da bi 
bila ta oseba zaposlena na ozemlju prve države pogodbenice. 

III. DEL 
POSEBNE DOLOČBE 

1. poglavje 
Bolezen in materinstvo 

10. člen 
Seštevanje zavarovalnih dob 

Če je oseba pridobila zavarovalno dobo po pravnih predpisih 
obeh držav pogodbenic, se za pridobitev pravice do dajatve ali 
storitve in za določitev njihovega trajanja sešteje zavarovalna 
doba v obeh državah, če se le-ta ne nanaša na isto obdobje. 

11. člen 
Zdravstvene storitve 

(1) Oseba, ki po pravnih predpisih ene države pogodbenice 
izpolnjuje potrebne pogoje za pravico do storitve in 

a) ki ima stalno prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice 
ali 

b) katere stanje med začasnim bivanjem na ozemlju druge države 
pogodbenice nemudoma terja storitve in oseba ni odšla v drugo 
državo pogodbenico z namenom uveljavljanja pravice do 
zdravniške oskrbe ali 

c) ki je od pristojnega nosilca dobila dovoljenje, da odide na ozemlje 
druge države pogodbenice, da bi tam bila deležna svojemu stanju 
primernega zdravljenja, oziroma bo tako dovoljenje dobila, 

ima pravico do zdravstvenih storitev v breme pristojnega nosilca 
od nosilca po kraju stalnega ali začasnega prebivališča po pravnih 
predpisih, ki veljajo za tega nosilca, kot da bi bila pri njem 
zavarovana. 

(2) V primerih iz prvega odstavka je nuđenje telesnih protez, 
večjih pripomočkov in drugih storitev velike vrednosti vezano na 
soglasje pristojnega nosilca. Soglasje ni potrebno, če storitve ni 
mogoče odložiti, ne da bi bilo resno ogroženo življenje ali zdravje 
te osebe ali če se povračilo stroškov opravi v obliki pavšalnih 
izplačil po drugem odstavku 15. člena. 

(3) Prejšnja odstavka ustrezno veljata za družinske člane. 

(4) Točki b) in c) prvega odstavka veljata za zdravljenje pri 
zdravnikih, zobozdravnikih in dentistih zasebne prakse le za 
naslednje osebe: 

a) osebe, ki pri opravljanju svoje dejavnosti začasno bivajo v 
drugi državi pogodbenici in njihove družinske člane, ki bivajo z 
njimi; 
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b) osebe na obisku pri svoji družini, ki ima stalno prebivališče v 
drugi državi pogodbenici; 

c) osebe, ki iz drugih razlogov začasno bivajo v drugi državi 
pogodbenici, če imajo odobritev za ambulantno zdravljenje na 
račun nosilca zdravstvenega zavarovanja po kraju svojega 
začasnega prebivališča. 

12. člen 
Dajatve 

(1) V primerih iz 11. člena pristojni nosilec zagotavlja dajatve po 
zanj veljavnih pravnih predpisih. 

(2) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice višina 
denarnih dajatev odvisna od števila družinskih članov, tedaj 
pristojni nosilec upošteva tudi tiste družinske člane, ki imajo stalno 
prebivališče na ozemlju druge države pogodbenice. 

(3) Če se v skladu s slovenskimi pravnimi predpisi višina 
nadomestila za čas porodniškega dopusta, bolezni ali poškodbe 
izračuna na podlagi predhodne plače zavarovane osebe, mora 
pristojni nosilec v Sloveniji upoštevati le plačo, ki jo je zavarovana 
oseba prejela med zadnjo zaposlitvijo v Sloveniji, pri čemer 
povprečna plača, ki jo je zavarovana oseba prejela v Sloveniji, 
velja kot povprečna plača za celotno predpisano dobo. 

13. člen 
Prejemniki pokojnin 

(1) Za osebo, ki ima po pravnih predpisih obeh držav pogodbenic 
pravico do prejemanja pokojnine, veljajo izključno pravni predpisi 
o zdravstvenem zavarovanju države pogodbenice, na ozemlju 
katere ima stalno prebivališče. 

(2) Za osebo, ki ima pravico do prejemanja pokojnine po pravnih 
predpisih ene države pogodbenice in ima stalno prebivališče na 
ozemlju druge države pogodbenice, veljajo pravni predpisi o 
zdravstvenem zavarovanju te države pogodbenice, kot da bi 
bila upravičena do prejemanja pokojnine po pravnih predpisih te 
države pogodbenice. 

(3) Prvi in drugi odstavek ustrezno veljata za vlagatelje 
pokojninskih zahtevkov. 

14. člen 
Nosilec po kraju začasnega ali stalnega prebivališča 

V primerih iz prvega odstavka 11. člena in iz drugega odstavka 
13. člena nudijo storitve 

v Avstriji 
bolniška blagajna, pristojna po kraju začasnega ali stalnega 
prebivališča osebe, 

v Sloveniji 
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
pristojna po kraju začasnega ali stalnega prebivališča osebe. 

15. člen 
Povračilo stroškov 

(1) Pristojni nosilec povrne nosilcu, ki je zagotovil zdravstvene 
storitve, stroške, ki jih je le-ta imel po 11. členu ter drugem 
odstavku 13. člena, razen administrativnih stroškov. 

(2) Da bi poenostavili postopek, se lahko pristojni organi namesto 
za posamezne obračune dogovorijo za pavšalna plačila za vse 
primere ali za določene skupine primerov. 

(3) V primerih po drugem odstavku 13. člena se nadomestila 
stroškov upravičencev iz avstrijskega pokojninskega zavarovanja 
plačajo iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje upokojencev, 
ki se zbirajo pri Glavni zvezi nosilcev avstrijskega socialnega 
zavarovanja. 

2. poglavje 
Nesreče pri delu in poklicne bolezni 

16. člen 
Zdravstvene storitve 

(1) Oseba, ki ima zaradi nesreče pri delu ali zaradi poklicne 
bolezni pravico do storitev po pravnih predpisih ene države 
pogodbenice in ima začasno ali stalno prebivališče na ozemlju 
druge države pogodbenice, ima pravico do storitev v breme 
pristojnega nosilca od nosilca v kraju, kjer ima začasno ali stalno 
prebivališče po pravnih predpisih, ki veljajo za tega nosilca, kot 
da bi bila pri njem zavarovana. Drugi odstavek 11. člena velja 
ustrezno. 

(2) V primerih iz prvega odstavka nudi storitve 

v Avstriji 
bolniška blagajna, pristojna po kraju začasnega ali stalnega 
prebivališča upravičenca, ali nosilec zavarovanja za primere 
nesreč pri delu, 

v Sloveniji 
območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
pristojna po kraju začasnega ali stalnega prebivališča 
upravičenca. 

(3) Za povračilo stroškov, nastalih po prvem odstavku, ustrezno 
veljal 5. člen. 

17. člen 
Nesreča na poti 

Če oseba, ki ima stalno prebivališče na ozemlju ene države 
pogodbenice, odpotuje na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi 
na delo v drugo državo pogodbenico in na neprekinjenem 
potovanju po najkrajši poti v kraj zaposlitve doživi nesrečo, nosilec 
zavarovanja te države pogodbenice krije ustrezne dajatve in 
storitve za to nesrečo po pravnih predpisih o zavarovanju za 
primere nesreč pri delu; to velja tudi za nesrečo, ki jo zaposleni 
doživi pri vračanju v državo svojega stalnega prebivališča 
neposredno po izteku pogodbe o zaposlitvi, na podlagi katere je 
odpotoval v drugo državo pogodbenico. 

18. člen 

Poklicne bolezni 

(1) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice pogoj za 
zagotovitev dajatev in nuđenje storitev v primeru poklicne bolezni, 
da je bila ta bolezen prvič zdravniško ugotovljena na ozemlju te 
države pogodbenice, velja ta pogoj kot izpolnjen, če je bila bolezen 
prvič ugotovljena na ozemlju druge države pogodbenice. 

(2) Če pravni predpisi ene države pogodbenice predvidevajo, da 
se dajatve in storitve v primeru poklicne bolezni zagotovijo oziroma 
nudijo le, če je oseba s to poklicno boleznijo opravljala poklicno 
dejavnost, ki lahko povzroči to bolezen, minimalni čas, ki je določen 
kot pogoj za pridobitev pravice do dajatve ali storitve, pristojni 
nosilec te države pogodbenice, če je to potrebno, upošteva kot 
čas opravljanja takšne dejavnosti tudi čas, v katerem so veljali 
pravni predpisi druge države pogodbenice. 
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19. člen 
Dajatve in storitve pri poklicnih boleznih 

(1) Če je treba v primeru poklicne bolezni upoštevati pravne 
predpise obeh držav pogodbenic, se dajatve in storitve odobrijo 
le po pravnih predpisih tiste države pogodbenice, na katere 
ozemlju je oseba nazadnje opravljala dejavnost, ki lahko povzroči 
takšno poklicno bolezen, če ta oseba izpolnjuje pogoje po teh 
pravnih predpisih. 

(2) Če je oseba, ki je zbolela za poklicno boleznijo, prejemala ali 
prejema dajatve oziroma je bila ali je deležna storitev v breme 
nosilca ene države pogodbenice in potem, ko je tudi po pravnih 
predpisih druge države pogodbenice opravljala dejavnost, ki lahko 
povzroči poklicno bolezen, zaradi poslabšanja svojega stanja 
zaprosila za dajatve in storitve pri nosilcu druge države 
pogodbenice, nosilec iz prve države pogodbenice nadalje 
zagotavlja dajatve in storitve po pravnih predpisih, ki veljajo zanj, 
in ne upošteva poslabšanja, pristojni nosilec druge države 
pogodbenice pa zagotovi dajatev v višini razlike med dajatvijo, ki 
jo je dolžan zagotoviti po poslabšanju, in dajatvijo, ki bi jo bil moral 
zagotoviti pred poslabšanjem stanja po zanj veljavnih pravnih 
predpisih, če bi bolezen nastopila po teh pravnih predpisih. 

3. poglavje 
Starost, invalidnost in smrt 
(pokojnine) 

20. člen 
Seštevanje zavarovalnih dob 

(1) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice pridobitev, 
ohranitev ali ponovna pridobitev pravice do dajatve odvisna od 
dopolnitve zavarovalne dobe, mora pristojni nosilec te države 
pogodbenice, kolikor je to potrebno, upoštevati zavarovalno dobo, 
dopolnjeno po pravnih predpisih druge države pogodbenice, kot 
če bi to bila zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih, 
ki jih mora on uporabljati. 

(2) Če je po pravnih predpisih ene države pogodbenice odobritev 
določenih dajatev odvisna od zavarovalne dobe, dopolnjene v 
poklicu, za katerega velja poseben sistem, ali v določenem poklicu 
ali določeni dejavnosti, se za odobritev takih dajatev zavarovalna 
doba, ki je bila dopolnjena po pravnih predpisih druge države 
pogodbenice, upošteva le, če je bila dopolnjena v takem sistemu 
ali, če tak sistem ne obstaja, v enakem poklicu ali v enaki dejavnosti. 

21. člen 
Zavarovalne dobe, krajše od enega leta 

(1) Če zavarovalna doba, ki jo je treba upoštevati po pravnih 
predpisih ene države pogodbenice, ne znaša skupno dvanajst 
mesecev za izračun dajatve, se po teh pravnih predpisih dajatev 
ne zagotovi. To ne velja, če po teh pravnih predpisih obstaja 
pravica do dajatve samo na podlagi te zavarovalne dobe. 

(2) V prvem stavku prvega odstavka navedene zavarovalne dobe 
mora nosilec druge države pogodbenice za pridobitev, ohranitev 
ali ponovno pridobitev pravice do dajatve kot tudi za njeno višino 
upoštevati tako, kot če bi to bila zavarovalna doba, dopolnjena po 
pravnih predpisih, ki jih mora on uporabljati. 

1. del 
Dajatve po avstrijskih pravnih predpisih 

22. člen 
Ugotavljanje pravic do dajatev 

če oseba, ki je dopolnila zavarovalno dobo po pravnih predpisih 
obeh držav pogodbenic, ali njeni družinski člani vložijo zahtevo 
za dajatve, mora pristojni avstrijski nosilec po avstrijskih pravnih 
predpisih ugotoviti, ali ima ta oseba s seštevanjem zavarovalnih 
dob po 20. členu in ob upoštevanju naslednjih določb pravico do 
dajatve: 

1. Če po avstrijskih pravnih predpisih časi plačevanja pokojnine 
podaljšajo obdobje, v katerem mora biti dopolnjena zavarovalna 
doba, se to obdobje podaljša tudi za ustrezne čase plačevanja 
pokojnine po slovenskih pravnih predpisih. 

2. V dnevih izražena slovenska zavarovalna doba se preračuna 
v mesece, pri čemer 30 dni ustreza enemu mesecu; preostali 
dnevi veljajo kot en cel mesec. 

23. člen 
Izračun dajatev 

(1) Če obstaja po avstrijskih pravnih predpisih pravica do dajatve 
tudi brez uporabe 20. člena, potem mora pristojni avstrijski nosilec 
odmeriti dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, ki jih je 
treba upoštevati po avstrijskih pravnih predpisih. 

(2) Če obstaja po avstrijskih pravnih predpisih pravica do dajatve 
samo z uporabo 20. člena, potem mora pristojni avstrijski nosilec 
odmeriti dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, ki jih je 
treba upoštevati po avstrijskih pravnih predpisih, kot tudi z 
upoštevanjem naslednjih določb: 

1. Dajatve ali deli dajatev, katerih znesek ni odvisen od trajanja 
dopolnjene zavarovalne dobe, gredo v razmerju zavarovalne 
dobe, ki jo je po avstrijskih pravnih predpisih treba upoštevati za 
izračun dajatve, do 30 let, vendar največ do višine polnega zneska. 

2. Če je treba pri izračunu dajatev pri invalidnosti ali za družinske 
člane upoštevati čase po nastopu zavarovanega primera, se ti 
časi upoštevajo samo v razmerju zavarovalne dobe, ki jo je po 
avstrijskih pravnih predpisih treba upoštevati za izračun dajatve, 
do dveh tretjin polnih koledarskih mesecev od takrat, ko je dotična 
oseba dopolnila 16. leto starosti, do nastopa zavarovanega 
primera, vendar največ do polne višine. 

3. Točka 1 ne velja 

a) glede dajatev iz višjega zavarovanja, 

b) glede dajatev, ki so odvisne od dohodka, ali delov dajatev za 
zagotavljanje minimalnega dohodka. 

2. del 
Dajatve po slovenskih pravnih predpisih 

24. člen 
Ugotavljanje in izračun dajatev 

(1) Če so po slovenskih pravnih predpisih izpolnjeni pogoji za 
pridobitev pravice do dajatev brez seštevanja zavarovalnih dob, 
dopolnjenih v obeh državah pogodbenicah, slovenski nosilec 
zagotovi dajatev izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih 
po slovenskih pravnih predpisih. 
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(2) Će obstaja pravica do dajatev le ob upoštevanju 20. člena, se 
ta izračuna tako: 

1. Slovenski nosilec izračuna najprej teoretični znesek dajatve, ki 
bi ga moral izplačevati, če bi za izračun pokojnine moral upoštevati 
vse zavarovalne dobe, ki se štejejo po pravnih predpisih obeh 
držav pogodbenic. 

2. Na podlagi tega zneska mora slovenski nosilec določiti znesek, 
ki gaje dolžan izplačevati, v sorazmerju med dolžino zavarovalne 
dobe, ki jo mora upoštevati po slovenskih pravnih predpisih, in 
skupno zavarovalno dobo. 

(3) Pri izvajanju določb prvega odstavka 20. člena in drugega 
odstavka tega člena se zavarovalne dobe, ki se prekrivajo, 
upoštevajo samo enojno. 

(4) Pri izvajanju drugega odstavka tega člena se pri določitvi 
osnove za pokojnino upošteva samo slovenska zavarovalna 
doba. 

(5) Če pri izvajanju točke 2 drugega odstavka tega člena skupna 
zavarovalna doba, ki se upošteva po pravnih predpisih obeh 
držav pogodbenic, presega najdaljšo možno zavarovalno dobo, 
ki je po slovenskih pravnih predpisih določena za odmero dajatev, 
se delni znesek za izplačevanje izračuna v sorazmerju med 
zavarovalno dobo, ki se upošteva po slovenskih pravnih predpisih, 
in omenjeno najdaljšo možno zavarovalno dobo. 

4. poglavje 
Brezposelnost 

25. člen 
Seštevanje zavarovalnih dob 

(1) Zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih ene države 
pogodbenice, se upošteva pri pravici do nadomestila za primer 
brezposelnosti po pravnih predpisih druge države pogodbenice, 
če je bil brezposelni v državi pogodbenici, v kateri uveljavlja 
pravico do takšnega nadomestila, v zadnjih dvanajstih mesecih 
pred vložitvijo zahtevka za takšno nadomestilo skupaj najmanj 
26 tednov zavarovan kot delojemalec, ne da bi bili pri tem kršeni 
predpisi o zaposlovanju tujcev kot delojemalcev. 

(2) Pogoj minimalne zavarovalne dobe 26 tednov, kot je določen 
v prvem odstavku, ne velja za brezposelne, ki so se nameravali 
zaposliti za daljši čas, vendar je bila njihova zaposlitev brez njihove 
krivde končana prej kot v 26 tednih. 

(3) Če vloži zahtevek za nadomestilo za primer brezposelnosti v 
Avstriji avstrijski državljan, izpolnitev pogoja minimalne 
zavarovalne dobe iz prvega odstavka ni potrebna. 

26. člen 
Čas prejemanja 

Čas prejemanja dajatve se skrajša za čas, ko je brezposelni v 
drugi državi pogodbenici v zadnjih dvanajstih mesecih pred 
vložitvijo zahtevka že prejemal dajatev za primer brezposelnosti. 

IV. DEL 
Razne določbe 

27. člen 

Naloge pristojnih organov, uradna in pravna pomoč 

(1) Pristojni organi bodo z dogovorom določili upravne ukrepe, ki 
so potrebni za izvajanje tega sporazuma. 

(2) Pristojni organi obeh držav pogodbenic se bodo med seboj 
obveščali 

a) o vseh ukrepih, ki jih bodo sprejeli za uporabo tega sporazuma; 

b) o vseh spremembah svojih pravnih predpisov, ki zadevajo 
uporabo tega sporazuma. 

(3) Pri uporabi tega sporazuma morajo organi in nosilci držav 
pogodbenic drug drugemu pomagati in postopati kot pri uporabi 
svojih pravnih predpisov. Ta uradna pomoč je brezplačna. 

(4) Nosilci in organi držav pogodbenic lahko zaradi uporabe tega 
sporazuma vzpostavijo neposredni stik med seboj in z udeleženimi 
osebami ali njihovimi pooblaščenci. 

(5) Nosilci in organi v eni državi pogodbenici ne smejo zavrniti pri 
njih vloženih zahtevkov ali drugih dopisov, ker so le-ti sestavljeni 
v uradnem jeziku druge države pogodbenice. 

(6) Zdravniške preglede, ki se opravijo pri izvajanju pravnih 
predpisov ene države pogodbenice in zadevajo osebe, ki začasno 
ali stalno prebivajo na ozemlju druge države pogodbenice, bo na 
prošnjo pristojnega nosilca in v njegovo breme opravil nosilec v 
kraju začasnega ali stalnega prebivališča. Če se zdravniški 
pregledi opravijo v interesu nosilcev obeh držav, se stroški ne 
povrnejo. 

(7) Glede sodne pravne pomoči veljajo določbe, ki se uporabljajo 
pri pravni pomoči v civilnopravnih zadevah. 

28. člen 
Organi za zvezo 

Za lažje izvajanje tega sporazuma in zlasti za vzpostavljanje 
enostavne in hitre zveze med nosilci, ki pridejo v poštev na obeh 
straneh, ustanovijo pristojni organi organe za zvezo. 

29. člen 

Oprostitev davkov in overitev 

(1) Vsaka v pravnih predpisih ene države pogodbenice 
predvidena oprostitev ali znižanje davkov, kolkov, sodnih ali vpisnih 
taks za spise ali listine, ki jih je treba predložiti pri uporabi teh 
pravnih predpisov, se razširi na ustrezne spise in listine, ki jih je 
treba predložiti pri uporabi tega sporazuma ali pravnih predpisov 
druge države pogodbenice. 

(2) Overitev listin, dokumentov in dopisov vseh vrst, ki jih je treba 
predložiti pri uporabi tega sporazuma, ni potrebna. 

30. člen 
Vloge 

(1) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki se pri uporabi tega 
sporazuma ali pravnih predpisov ene države pogodbenice vložijo 
pri organu, nosilcu ali drugi pristojni službi ene države 
pogodbenice, se obravnavajo kot zahtevki, izjave ali pravna 

poročevalec, št. 18 86 



sredstva, vloženi pri organu, nosilcu ali drugi pristojni službi druge 
države pogodbenice. 

(2) Zahtevek za dajatev, ki je vložen po pravnih predpisih ene 
države pogodbenice, velja tudi kot zahtevek za ustrezno dajatev 
po pravnih predpisih druge države pogodbenice, ki pride v poštev 
ob upoštevanju tega sporazuma; to ne velja, če prosilec izrecno 
zahteva, da se ugotavljanje pravice do dajatve zaradi starosti, 
pridobljene po pravnih predpisih ene države pogodbenice, odloži. 

(3) Zahtevki, izjave ali pravna sredstva, ki morajo biti pri uporabi 
pravnih predpisov ene države pogodbenice v določenem roku 
vloženi pri organu, nosilcu ali drugi pristojni službi te države 
pogodbenice, lahko prosilec vloži v enakem roku pri ustrezni 
službi druge države pogodbenice. 

(4) V primerih iz prvega do tretjega odstavka služba, pri kateri so 
bili ti zahtevki, izjave ali pravna sredstva vloženi, le-te nemudoma 
dostavi ustrezni pristojni službi v drugi državi pogodbenici bodisi 
neposredno ali s posredovanjem organov za zvezo držav 
pogodbenic. 

31. člen 
Plačilni promet 

(1) Službe, ki so po tem sporazumu pristojne za izplačevanje 
dajatve, lahko ta izplačila izvršujejo z oprostilnim učinkom v valuti, 
ki je za njihovo državo merodajna. 

(2) Izplačila, ki so predvidena v tem sporazumu, morajo biti 
izvršena v valuti države pogodbenice, v kateri ima sedež nosilec, 
ki je odobril dajatev ali opravil storitev. 

(3) Nakazila na podlagi tega sporazuma se izvajajo v skladu z 
dogovori, ki veljajo na tem področju v obeh državah pogodbenicah 
v času nakazila. 

32. člen 
Izvršilni postopek 

(1) Izvršljive sodne odločbe ter izvršljive odločbe in izkazi nosilcev 
ali organov ene države pogodbenice glede zaostankov pri 
Plačevanju prispevkov (listine) in glede drugih terjatev s področja 
socialne varnosti se priznajo v drugi državi pogodbenici. 

(2) Priznanje se sme zavrniti le, če je v nasprotju z javnim redom 
tiste države pogodbenice, v kateri bi odločba ali listina morala biti 
priznana. 

(3) Priznane izvršljive odločbe in listine iz prvega odstavka se 
izvršijo v drugi državi pogodbenici. Izvršilni postopek se ravna po 
pravnih predpisih, ki v državi pogodbenici, na katere ozemlju bo 
izvršen, veljajo glede izvršbe ustreznih odločb in listin, izdanih na 
območju te države pogodbenice. Na izvodu odločbe ali listine 
mora biti potrdilo o njeni izvršljivosti (klavzula o izvršljivosti). 

33. člen 
Obračunavanje akontacij 

(1) če je nosilec ene države pogodbenice izplačal akontacijo, se 
lahko zadrži izplačilo zaostalega zneska ustrezne dajatve za isto 
obdobje, do katerega obstaja pravica po pravnih predpisih druge 
države pogodbenice. Če je nosilec ene države pogodbenice 
'zplačal višjo dajatev, kot pripada upravičencu, za obdobje, za 
katero mora nosilec druge države pogodbenice naknadno izplačati 

ustrezno dajatev, se razlika med pripadajočo dajatvijo in višino 
izplačanega zneska obravnava kot akontacija v smislu prvega 
stavka tega odstavka. 

(2) Če je nosilec socialne pomoči ene države pogodbenice priznal 
socialno pomoč za obdobje, za katero po pravnih predpisih druge 
države pogodbenice naknadno nastane pravica do dajatve, 
pristojni nosilec te države pogodbenice na prošnjo in za račun 
nosilca socialne pomoči zadrži zaostale zneske, ki so plačljivi za 
isto obdobje, in sicer do višine izplačanih dajatev socialne pomoči, 
kot da bi šlo za izplačano dajatev socialne pomoči nosilca socialne 
pomoči slednje države pogodbenice. 

34. člen 
Odškodnina 

(1) Če ima oseba, ki je po pravnih predpisih ene države 
pogodbenice upravičena do odškodnine za škodo, nastalo na 
območju druge države pogodbenice, po predpisih te države 
pravico do odškodnine proti tretjemu, preide pravica do 
odškodnine na nosilca prve države pogodbenice po pravnih 
predpisih, ki veljajo zanj. 

(2) Če pravice do odškodnine za istovrstne dajatve iz istega 
odškodninskega primera pripadajo tako nosilcu ene kot druge 
države pogodbenice, lahko tretji s plačilom z oprostilnim učinkom 
enemu ali drugemu nosilcu zadovolji pravice, ki so po prvem 
odstavku prešle na oba nosilca. V medsebojnem razmerju sta 
nosilca dolžna opraviti poravnavo v sorazmernih deležih do 
dajatev, ki jih morata izplačati. 

35. člen 
Reševanje sporov 

(1) Spore med državama pogodbenicama o razlagi ali uporabi 
tega sporazuma naj, če je to mogoče, rešujejo pristojni organi 
držav pogodbenic. 

(2) Če spora ni mogoče rešiti na ta način, se na zahtevo ene 
države pogodbenice zadeva preda arbitražnemu sodišču, ki mora 
biti sestavljeno na naslednji način: 

a) Vsaka država pogodbenica v roku enega meseca po prejemu 
zahteve za odločitev arbitražnega sodišča imenuje enega 
arbitražnega sodnika. Oba na tak način imenovana sodnika v 
roku dveh mesecev zatem, ko je država pogodbenica, ki je kot 
zadnja imenovala svojega arbitražnega sodnika in to notificirala, 
za tretjega arbitražnega sodnika izbereta državljana tretje države. 

b) Če ena država pogodbenica v določenem roku ni imenovala 
arbitražnega sodnika, lahko druga država pogodbenica zaprosi 
predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, da ga 
imenuje on. Enako se na zahtevo ene države pogodbenice 
postopa, če se oba arbitražna sodnika ne moreta sporazumeti o 
izbiri tretjega arbitražnega sodnika. 

c) Če je predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice 
državljan ene od obeh držav pogodbenic, prevzame funkcije iz 
tega člena podpredsednik sodišča ali po položaju najvišji sodnik 
sodišča, za katerega ta okoliščina ne velja. 

(3) Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve 
so obvezujoče za obe državi pogodbenici. Vsaka država 
pogodbenica krije stroške arbitražnega sodnika, ki ga je imenovala. 
Preostale stroške krijeta državi pogodbenici v enakih delih. 
Arbitražno sodišče samo ureja svoj postopek. 
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V. DEL 
Prehodne in končne določbe 

38. člen 
Začetek veljavnosti 

36. člen 
Prehodne določbe 

(1) T? sporazum ne daje pravice do plačila dajatev za čas pred 
1. januarjem 1997. 

(2) Za ugotavljanje pravic do storitev oziroma dajatev po tem 
sporazumu se upošteva tudi zavarovalna doba, ki je bila 
dopolnjena po pravnih predpisih ene od držav pogodbenic pred 1. 
januarjem 1997. 

(3) S pridržkom prvega odstavka velja ta sporazum tudi za primere 
zavarovanja, ki so nastopili pred 1. januarjem 1997, kolikor 
upravičenci niso že prejeli kapitalskih izplačil za predhodno 
ugotovljene pravice. 

(4) Dajatve, ki so bile ugotovljene pred 1. januarjem 1997, se ne 
ugotavljajo znova. 

37. člen 
Predpisi o zavarovalnih bremenih 

(1) Nosilci v Avstriji prevzamejo vse pričakovane pravice in 
pravice oseb, ki so bile 1. januarja 1956 avstrijski državljani ali 
imajo po avstrijskih pravnih predpisih o socialnem zavarovanju 
status "Volksdeutscherjev", če se te osebe 1. januarja 1956 v 
Avstriji niso zadrževale le začasno in kolikor so te pričakovane 
pravice in pravice nastale na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene 
v nekdanjem jugoslovanskem socialnem zavarovanju (pokojnin- 
skem ali invalidskem zavarovanju) pred 1. januarjem 1956. 

(2) Nosilci v Sloveniji prevzamejo vse pričakovane pravice in 
pravice slovenskih državljanov, ki so imeli 1. januarja 1956 kot 
jugoslovanski državljani stalno prebivališče na ozemlju nekdanje 
Jugoslavije, kolikor so te pričakovane pravice in pravice nastale 
na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v avstrijskem socialnem 
zavarovanju (pokojninskem ali zavarovanju za primere nesreč 
pri delu) pred 1. januarjem 1956. 

(3) Če se prevzamejo pravice do dajatev, velja, da so izpolnjeni 
splošni pogoji za ustrezne dajatve. Pri tem se pri odmeri dajatev 
upoštevajo zavarovalne dobe, ki so osnova za prevzete pravice 
do dajatev. Če te zavarovalne dobe ne dosežejo čakalne dobe, ki 
je potrebna za ustrezno pokojnino, postane osnova za odmero 
dajatve doba v dolžini te čakalne dobe. 

(4) Glede upoštevanja pričakovanih pravic in pravic do dajatev iz 
avstrijskega pokojninskega zavarovanja ali zavarovanja za 
primere nesreč pri delu se uporabijo pravni predpisi avstrijskega 
Zveznega zakona z dne 22. novembra 1961 o zahtevah za dajatve 
in pričakovanih pravicah iz pokojninskega (rentnega) zavarovanja 
ter zavarovanja za primere nesreč pri delu na podlagi zaposlitve 
v tujini. 

(1) Ta sporazum mora biti ratificiran. Listini o ratifikaciji morata biti 
izmenjani čim prej na Dunaju. 

(2) Ta sporazum začne veljati prvega dne v mesecu po preteku 
tistega meseca, v katerem sta bili izmenjani listini o ratifikaciji. 

(3) Določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na pridobitev in 
zagotavljanje dajatev in storitev iz socialne varnosti, se uporabljajo 
od 1. januarja 1997. Če se je v času pred uveljavitvijo tega 
sporazuma glede zagotavljanja zdravstvenih storitev ravnalo 
drugače, se v tako ravnanje ne posega. 

39. člen 
Prenehanje veljavnosti 

(1) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka država 
pogodbenica ga lahko odpove v odpovednem roku treh mesecev 
s koncem koledarskega leta v pisni obliki po diplomatski poti. 

(2) V primeru odpovedi tega sporazuma veljajo njegove določbe 
za pridobljene pravice še naprej. 

V POTRDITEV TEGA sta pooblaščenca podpisala ta sporazum 
in ga opremila s pečatoma. 

V Ljubljani dne 10. marca 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem in 
nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. 

Za Republiko Slovenijo Za Republiko Avstrijo 
Nataša Belopavlovič, I. r. Gerhard Wagner, I. r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

4. člen 

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

Dne 10. marca 1997 je bil v Ljubljani sklenjen sporazum med 
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o socialni varnosti. Za 
Republiko Slovenijo je sporazum podpisala državna sekretarka 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Nataša 
Belopavlovič, za Republiko Avstrijo pa ga je podpisal veleposlanik 
Republike Avstrije v Republiki Sloveniji dr. Gerhard VVagner. 

Omenjeni sporazum bo nasledil konvencijo o socialni varnosti iz 
leta 1992, ki je zaradi odpovedi z avstrijske strani prenehala 
veljati 31. decembra 1996. Z novim sporazumom sta pogodbenici 
zagotovili kontinuiteto pravic s tem, da sta se v njem sporazumeli, 
da se njegove določbe, ki se nanašajo na pridobitev in uveljavljanje 
pravic iz socialne varnosti, uporabljajo od 1. januarja 1997 dalje, 
ne glede na datum uveljavitve sporazuma. To pomeni, da je s 
podpisom novega sporazuma organom zn zvezo, ki izvajajo 
sporazum, še pred njegovo ratifikacijo v parlamentu omogočeno 
reševanje zahtevkov, katerih vlagatelji so po 1. januarju 1997 že 
izpolnili pogoje za pridobitev določene pravice po sporazumu. To 
je pomembno zlasti za Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije oziroma za upravičence do pokojnin po 
sporazumu. 

Sicer pa novi sporazum po obsegu pravic na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi na področju 
zdravstvenega zavarovanja ni ožji od doslej veljavne konvencije. 
Na področju pokojninskega zavarovanja se je z novim 
sporazumom spremenil le način obračunavanja pokojnin na 
avstrijski strani, ki je ob upoštevanju pokojninske reforme leta 
1993 prešla na direktno obračunavanje pokojnin, slovenska stran 
pa je obdržala svoj način obračunavanja pokojnin v sorazmernem 
deležu. V zdravstvenem delu pa je novi sporazum spremenjen v 
dveh primerih. Tako vzpostavlja enako obravnavanje slovenskih 
in avstrijskih turistov pri uveljavljanju nujnih zdravstvenih 
ambulantnih storitev ter v tej zvezi tudi enakopravni položaj 
pogodbenih zdravnikov v obeh državah. Pomembna pa je tudi 
ustreznejša opredelitev nujnih primerov, ki nepričakovano 

nastanejo med začasnim bivanjem zavarovanca na ozemlju 
druge države pogodbenice. 

Glede na trend gibanja brezposelnosti v Evropi in podobne 
evropske normative sta se pogodbenici na področju zavarovanja 
za primer brezposelnosti dogovorili, da se minimalna zavarovalna 
oziroma zaposlitvena doba kot pogoj za uveljavljanje pravice dc 
dajatve iz tega naslova v drugi državi pogodbenici zviša s 13 na 
26 tednov. 

Podpisani sporazum pa ne vsebuje več poglavja o družinskih 
dodatkih, kar pomeni, da oseba, ki je zaposlena kot delojen:alec 
v eni državi pogodbenici, ne bo več imela pravice do otroških 
dodatkov za otroke, ki stalno živijo v drugi državi pogodbenici. 
Ravno ta pravica je bila vzrok za odpoved prejšnje konvencije. 
Slovenska stran namreč prvotno ni sprejela avsirijske zahteve 
za spremembo konvencije s črtanjem tega poglavja in je poskušala 
s strokovnimi predlogi in utemeljitvami ohraniti pravico do otroških 
dodatkov v konvenciji. Vendar je avstrijska stran vztrajala na 
teritorialnem načelu, sprejetem v varčevalnem programu 
avstrijske vlade, ter odpovedala veljavno konvencijo. S sklenitvijo 
novega sporazuma bo tako zagotovljeno neprekinjeno in nemoteno 
uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja. 

Pogodbenici sklepata sporazum za nedoločen čas z možnostjo 
odpovedi po diplomatski poti v odpovednem roku treh mesecev s 
koncem koledarskega leta. Formalnopravno bo sporazum začel 
veljati prvega dne v mesecu po preteku tistega meseca, v katerem 
bosta izmenjani listini o ratifikaciji. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o zunanjih zadevah 
sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija 
sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o 
socialni varnosti ne bo zahtevala spreminjanja veljavnih oziroma 
sprejemanja novih predpisov. 
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