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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:

Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 22. januarja 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
DOPOLNITVI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O
UKINITVI VIZUMOV,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

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

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum o dopolnitvi Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi
vizumov, podpisan v BudimpeSti dne 12. novembra 1997.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:
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4. člen

SPORAZUM
O DOPOLNITVI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE
O UKINITVI VIZUMOV

Državi pogodbenici si bosta najpozneje v tridesetih dneh po
podpisu tega sporazuma po diplomatski poti izmenjali vzorce
veljavnih osebnih izkaznic.
5. člen
Ta sporazum začne veljati petnajsti dan po tem, ko se državi
pogodbenici z izmenjavo not obvestita o izpolnitvi notranjepravnih
pogojev za začetek njegove veljavnosti.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske sta se v
želji, da Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o ukinitvi vizumov, sklenjen v Gornjem
Seniku dne 21. avgusta 1992, prilagodita spremenjenim
okoliščinam, sporazumeli, da se med dokumente za prehajanje
državne meje vključi tudi osebna izkaznica in sicer na naslednji
način: ii
1. člen

Sklenjeno v Budimpešti dne 12. novembra 1997 v dveh izvirnikih
v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.

V besedilu 1. člena se za besedami: "Državljani države
pogodbenice, ki imajo veljavno potno listino" doda: "ali veljavno
osebno izkaznico".

Za Vlado
Republike Slovenije:
Mirko Bandelj, l.r.

Za Vlado
Republike Madžarske:
Kuncze Gšbor, l.r.

2. člen
V besedilu 7. člena se za besedami: "izgubili svoje potne listine"
doda: "ali osebno izkaznico".

3. člen

3. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije.

V besedilu drugega odstavka 9. člena se za besedami: "svoje
veljavne potne listine" doda: "ali osebno izkaznico".

4. člen
'
y..
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
1

V besedilu drugega odstavka 9. člena se besede: "ali izda novo"
nadomestijo z: "oziroma uvede novo potno listino ali osebno
izkaznico".

OBRAZLOŽITEV
Sporazum o dopolnitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Madžarske o ukinitvi vizumov sta v Budimpešti
dne 12. novembra 1997 podpisala Mirko Bandelj, minister za
notranje zadeve Republike Slovenije in Kuncze Gabor, minister
za notranje zadeve Republike Madžarske.

območju do devetdeset dni, poleg veljavne potne listine, uvršča
še veljavno osebno izkaznico.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah (Ur.l. RS, št. 1/91-1) ratificira Državni zbor
Republike Slovenije.
a
Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe veljavnih ali izdaje
novih predpisov, niti dodatnega angažiranja proračunskih
sredstev.

Zgoraj navedeni sporazum dopolnjuje Sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske, podpisan v
Gornjem Seniku dne 21. avgusta 1992 tako, da med dokumente,
ki državljanom države pogodbenice omogočajo vstop na območje
druge države pogodbenice brez vizumov in zadrževanje na tem

J>tC
.r
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Predlog zakona o
RATIFIKACIJI POGODBE MED ŠVICARSKO KONFEDERACIJO,
KI JO ZASTOPA ZVEZNI ORAD ZA BEGUNCE,
TAUBENSTRASSE 16, CH-3003 BERN IN REPUBLIKO
AVSTRIJO, KI JO ZASTOPA ZVEZNO MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE, SEKCIJA III, HERRENGASSE 7, A-1040
DUNAJ, O USTANOVITVI IN DELOVANJU MEDNARODNEGA
CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE NA DUNAJU IN
SPORAZUMA MED ŠVICARSKO KONFEDERACIJO,
REPUBLIKO AVSTRIJO IN REPUBLIKO MADŽARSKO O
SPREMEMBI POGODBE O USTANOVITVI IN DELOVANJU
MEDNARODNEGA CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIJSKE
POLITIKE NA DUNAJU, PODPISANE NA DUNAJU 1. JUNIJA
1993

(MMCRMP)

- EPA 396 - II Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 22. januarja 1998
določila besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, KI JO ZASTOPA ZVEZNI
URAD ZA BEGUNCE, TAUBENSTRASSE 16, CH-3003 BERN
IN REPUBLIKO AVSTRIJO, KI JO ZASTOPA ZVEZNO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, SEKCIJA III,
HERRENGASSE 7, A-1040 DUNAJ, O USTANOVITVI IN
DELOVANJU MEDNARODNEGA CENTRA ZA RAZVOJ
MIGRACIJSKE POLITIKE NA DUNAJU IN SPORAZUMA MED
ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, REPUBLIKO AVSTRIJO IN
REPUBLIKO MADŽARSKO O SPREMEMBI POGODBE O
USTANOVITVI IN DELOVANJU MEDNARODNEGA CENTRA
ZA RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE NA DUNAJU,
PODPISANE NA DUNAJU 1. JUNIJA 1993,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve;
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec ministra v Ministrstvu za
notranje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
13, februar 1998
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1. člen

2. člen
Mednarodni center za razvoj migracijske politike

Ratificirata se Pogodba med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa
Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern, in
Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje
zadeve, Sekcija III, Herrengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi
in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike
na Dunaju, podpisana 1. junija 1993 na Dunaju in Sporazum med
Švicarsko konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko
Madžarsko o spremembi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju
Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju,
podpisane na Dunaju 1. junija 1993, sestavljen 26. aprila 1996 v
Budimpešti.

V ta namen se ustanovi Mednarodni center za razvoj migracijske
politike (International Center for Migration Policy Development ICMPD) s sedežem na Dunaju. Ta center bo raziskoval dejanske
in morebitne migracijske tokove v evropske države sprejema,
spremljal in proučeval razmere v najpomembnejših državah izvora
ter razvijal možnosti za boljše prepoznavanje in nadzor
migracijskih gibanj.
3. člen
Politični upravni odbor
Predstavniki držav pogodbenic sestavljajo skupni politični upravni
odbor. Vsaka država pogodbenica je v tem odboru zastopana z
enim članom.

2. člen
Besedilo pogodbe v nemškem jeziku in besedilo sporazuma v
angleškem jeziku ter njun prevod v slovenski jezik se glasijo:

Pri predsedovanju upravnemu odboru se države pogodbenice
izmenjavajo na eno leto.
Upravni odbor zaseda po potrebi, vendar najmanj trikrat na leto.
Ol—br><:.
4. člen
Naloge političnega upravnega odbora

POGODBA
MED
ŠVICARSKO KONFEDERACIJO,
KI JO ZASTOPA ZVEZNI URAD ZA
BEGUNCE, TAUBENSTRASSE 16,
CH-3003 BERN,
IN
REPUBLIKO AVSTRIJO,
KI JO ZASTOPA ZVEZNO MINISTRSTVO
ZA NOTRANJE ZADEVE, SEKCIJA III,
HERRENGASSE 7, A-1040 DUNAJ,

Upravni odbor
- opravlja splošni nadzor nad ICMPD,
- imenuje direktorja ICMPD,
- sprejema letno poročilo direktorja ICMPD,
- sprejema in financira redni letni proračun ICMPD,
- sprejema zaključni račun ICMPD,
- sprejema delovni program ICMPD,
- sprejema program konferenc ICMPD,
- odobri pogodbe ICMPD,
- odobri projekte, ki jih predlaga ICMPD ali ki so mu predlagani,
- podpira ICMPD pri političnih stikih,
- se seznanja s poročili o napredku ICMPD,
- svetuje direktorju ICMPD pri temeljnih vprašanjih,
- imenuje člane svetovalnega telesa,
- svetuje in odloča o sprejemu novih pogodbenic.

O USTANOVITVI IN DELOVANJU
MEDNARODNEGA CENTRA ZA
RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE NA
DUNAJU

5. člen
Direktor ICMPD
itornBf ■ - .
°
Direktor ICMPD tesno sodeluje z mednarodnimi in državnimi
organizacijami in ustanovami, ki delujejo na področju migracijske
politike. Sprejema lahko naloge po naročilu mednarodnih
organizacij, konferenc, mehanizmov in procesov, kot so npr.
Berlinski, Dunajski in Budimpeštanski proces, in drugih pomembnih
teles. Spremlja državno migracijsko politiko in prakso industrijsko
razvitih in drugih prizadetih držav, proučuje pa tudi izsledke
raziskav na tem področju in ima v ta namen ustrezno
dokumentacijsko službo. Analizira politiko in razvoj in izdela
ustrezne strategije reševanja za nastale probleme.

1. člen
Namen pogodbe
Za prejšnja leta je bilo značilno naraščajoče preseljevanje v smeri
jug-sever z namenom pridobitve azila, ki se je v zadnjem času
okrepilo še s preseljevanjem v smeri vzhod-zahod. Državni ukrepi
za nadzor nad priseljevanjem, čeprav nujno potrebni, sami ne
zadoščajo, da bi se obseg in sestava priseljenskih tokov ohranila
na takšni ravni, ki ustreza željam pogodbenic. Zato je treba dati
prednost izdelavi dolgoročnih strategij za obvladovanje migracijske
problematike in tudi njihovemu udejanjanju. Dolgoročne strategije
so namenjene zgodnjemu prepoznavanju, preprečevanju vzrokov,
poenotenju prakse sprejemanja tujcev in usklajevanju politik do
tujcev, azila in beguncev.

Pomembna podlaga njegove dejavnosti so strateška izhodišča,
oblikovana v okviru "neformalnih posvetovanj". Pri tem naj bi
posebno pozornost posvetil vprašanju zmožnosti sprejemanja
pogodbenic z demografskega, gospodarskega, socialnega,
političnega, kulturnega in ekološkega vidika. Spodbuja in širi
obstoječe zasnove pri preprečevanju vzrokov za migracijo z
vidika boljšega nadzora migracijskih gibanj. Izdela tudi predloge
za mednarodno poenotenje migracijske politike in prakse.

Cilj pogodbe je spodbujati mednarodno sodelovanje na področju
migracijske politike in migracijskih raziskav.

poročevalec, št. 16
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mednarodnih strateških izhodišč ter načel Dunajske, Berlinske in
Budimpeštanske ministrske konference.

Direktor ICMPD je neposredno odgovoren političnemu upravnemu
odboru. Pridobiva in nadzoruje osebje v okviru dodeljenih finančnih
sredstev. Naloge direktorja ICMPD so podrobno navedene v
posebnem opisu njegovih dolžnosti in odgovornosti.

9. člen
Svetovalno telo

6. člen
Uporaba storitev ICMPD
Države pogodbenice so upravičene do neomejene uporabe
dosežkov dela ICMPD za svoje lastne namene, bodisi za izdelavo
svoje migracijske politike bodisi za svoja prizadevanja v
mednarodni migracijski politiki.

Direktorju ICMPD pomaga svetovalno telo, v katerem so lahko
zastopane osebnosti iz politike in znanosti iz različnih
zainteresiranih držav in mednarodnih organizacij. Svetovalno telo
ni pristojno dajati direktorju ICMPD zavezujočih navodil. Lahko pa
predlaga projekte in sodeluje pri pridobivanju za to potrebnih
finančnih sredstev.

Te dosežke lahko dajo na voljo zainteresiranim institucijam, če se
jim zdi to primerno.

10. člen
Namestitev in uprava ICMPD

V okviru obstoječih zmogljivosti je s svojimi storitvami ICMPD
povsem na razpolago državam pogodbenicam.

Republika Avstrija se zavezuje, da bo za izvajanje te pogodbe
pooblastila že obstoječo avstrijsko institucijo, ki deluje po
avstrijskem pravu, da poskrbi za namestitev in organizacijo
potrebnih upravnih storitev za ICMPD, ali pa bo za ta namen
ustanovila pravni subjekt, ki bo deloval po avstrijskem pravu.

7. člen
Financiranje ICMPD
Države pogodbenice v celoti financirajo redne stroške ICMPD.

Bistveno je, da delo direktorja ICMPD poteka povsem neodvisno
od organizacije gostiteljice.

Direktor ICMPD vsako leto predloži upravnemu odboru proračun
za naslednje leto; ta vsebuje izdatke za osebje, potovanja,
prostore, upravljanje, reprezentanco in druge stroške. Upravni
odbor sprejme proračun in odloča o delitvenem ključu stroškov
med državami pogodbenicami. Prizadevati si je treba, da bi države
pogodbenice prevzele stroške v enakih delih.

11. člen
Trajanje pogodbe
Pogodba se sklene za dobo treh let. Pred iztekom te pogodbe
bodo države pogodbenice odločale o njenem morebitnem
podaljšanju.

ICMPD lahko sprejema prostovoljne prispevke in darila ter druge
oblike naklonil.

12. člen
Odpoved pogodbe

Za spremembe proračuna vključno z zahtevanim povišanjem
prispevkov držav pogodbenic je potrebno soglasje upravnega
odbora.

Vsaka država pogodbenica lahko odpove pogodbo ob upoštevanju
trimesečnega odpovednega roka.
13. člen
Začetek veljavnosti

V začetnem obdobju, ki traja najmanj eno leto, največ pa tri leta,
prevzame švicarski Zvezni urad za begunce celotne redne
stroške, od katerih se odštejejo finančni ali materialni prispevki
drugih držav pogodbenic. Republika Avstrija prevzame stroške
namestitve ICMPD.

Ta pogodba velja za nazaj od 1. maja 1993.

8. člen
Udeležba drugih držav in mednarodnih organizacij

Sklenjeno 1. junija 1993.

Upravni odbor lahko povabi druge države ali mednarodne
organizacije k sodelovanju pri tej pogodbi.
Za švicarsko konfederacijo: Zvezni urad za begunce
Podlaga za sprejem zainteresiranih držav k tej pogodbi ali k
načrtovanim dejavnostim ICMPD so enaki interesi in medsebojno
zaupanje ter obveznost upoštevanja načel zgoraj navedenih

Za Republiko Avstrijo:

ii,
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a) Besedilo 2. člena postane prvi odstavek 2. člena.
b) Prvi stavek 2. člena se nadomesti z naslednjim stavkom:

SPORAZUM
MED
ŠVICARSKO KONFEDERACIJO,
REPUBLIKO AVSTRIJO
IN REPUBLIKO MADŽARSKO
O SPREMEMBI POGODBE

"(l)Pogodbenice ustanovilo Mednarodni center za razvoj
migracijske politike (ICMPD) s sedežem na Dunaju kot
mednarodno organizacijo."
(2) 2. člen se dopolni z drugim In tretjim odstavkom:
"(2)Zgoraj navedena mednarodna organizacija je pravna oseba.
(3) Republika Avstrija bo uredila status pravne osebe ter
privilegije In imunitete ICMPD v Republiki Avstriji."

O USTANOVITVI IN DELOVANJU
MEDNARODNEGA CENTRA ZA
RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE NA
DUNAJU,
PODPISANE NA DUNAJU 1. JUNIJA
1993

2. člen
10. člen pogodbe se nadomesti z naslednjim členom:
"10. člen
Uprava ICMPD
Republika Avstrija se zavezuje, da bo, kolikor bo mogoče, olajšala
delovanje in dejavnosti ICMPD in njegovega osebja pri izvajanju
te pogodbe."

Švicarska konfederacija, ki jo zastopa Zvezni urad za begunce,
Republika Avstrija, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje
zadeve, in Republika Madžarska, ki jo zastopa Ministrstvo za
notranje zadeve, kot ustanoviteljice Mednarodnega centra za
razvoj migracijske politike (v nadaljnjem besedilu ICMPD) (v
nadaljnjem besedilu pogodbenice)

3. člen
Ta sporazum začne veljati 1. maja 1996.
Sestavljeno v Budimpešti 26. aprila 1996 v treh izvirnikih v
angleškem jeziku.

se sklicujejo na to, da sta pogodbo o ustanovitvi in delovanju
Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike na Dunaju (v
nadaljnjem besedilu pogodba) podpisala predstavnika Švicarske
konfederacije in Republike Avstrije na Dunaju 1. junija 1993 in da
je k tej pogodbi 8. septembra 1995 pristopila Republika Madžarska,

Ms:
Za Republiko Avstrijo:
Za Republiko Madžarsko:
Za Švicarsko konfederacijo:

se zavedajo, da so pogodbenice veljavnost pogodbe o delovanju
ICMPD s podpisom sporazuma z dne 27. marca 1996 podaljšale
za nadaljnjih osem let,
so odločene, da jasno določijo pravni status ICMPD,
so prepričane, da lahko ICMPD kot mednarodna organizacija
učinkoviteje opravlja svoje dejavnosti,
se zavedajo, da je treba podpisati sporazum, da se jasno določi
pravna podlaga ICMPD in njegovega osebja ter da se poveča
učinkovitost centra,

3. člen
Za izvajanje pogodbe in sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje
zadeve, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve.

in se zato dogovorijo, kot sledi:

4. člen
1. člen

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

(1) Pogodbenice spremenijo 2. člen pogodbe, kot sledi:

poročevalec, št. 16
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Pogodbenice imajo pravico, da neomejeno uporabljajo katerekoli
rezultate dejavnosti Mednarodnega centra za razvoj migracijske
politike v lastne namene za oblikovanje lastne migracijske politike,
kot tudi za prizadevanja na področju mednarodne migracijske
politike. Storitve ICMPD so v celoti na voljo pogodbenicam, ob
upoštevanju njegove zmogljivosti. Republika Hrvaška in Slovaška
republika sta postali pridruženi članici ICMPD s podpisom
sporazuma o sodelovanju. V posameznih programih in projektih
pa aktivno sodelujejo tudi Nemčija, Švedska, Norveška in Češka.

Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj
migracijske politike (ICMPD) s sedežem na Dunaju sta 1. junija
1993 na Dunaju podpisali Švicarska konfederacija in Republika
Avstrija, s ciljem spodbujanja mednarodnega sodelovanja na
področju migracijske politike in migracijskih raziskav. K pogodbi o
ustanovitvi in delovanju ICMPD je 8. septembra 1995 pristopila
tudi Republika Madžarska.
Za določitev in ureditev pravnega statusa centra, so se
pogodbenice dogovorile, da z novim Sporazumom med Švicarsko
konfederacijo, Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko, o
spremembi Pogodbe (podpisane 1. junija 1993 na Dunaju)
ustanovijo Mednarodni center za razvoj migracijske politike s
sedežem na Dunaju kot mednarodno organizacijo, katere status
ter privilegiji in imunitete so urejeni v Republiki Avstriji.

Minister za notranje zadeve Republike Slovenije je 18. decembra
1996 na Brniku podpisal izjavo o nameri med Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za
razvoj migracijske politike. Namen izjave je bila formalizacija
sodelovanja v obdobju do vključitve Republike Slovenije v ICMPD.
S podpisom izjave o nameri so bile s strani ICMPD Republiki
Sloveniji v obdobju do zaključka včlanitve priznane posebne
pravice in status, kot že veljajo za polnopravne članice.

Naloga ICMPD je, da na podlagi raziskav in analiz pomaga vsem
zainteresiranim vladam pri pripravi ukrepov in sprejemu odločitev
za ustrezno obvladovanje naraščajočih migracij iz smeri jug sever in vzhod - zahod in priprava in izvajanje novih programov,
ki bi predvidevali sodelovanje prizadetih držav pri obravnavi
migracijskih problemov.

Republika Slovenija bo postala polnopravna članica ICMPD s
pristopom k pogodbi in sporazumu.
Ratifikacija ne bo zahtevala sprejemanja nove ali spreminjanja
obstoječe zakonodaje.

Opravljenih je bilo že veliko študij, projektov in drugih oblik pomoči
vladam centralne Evrope pri pripravi imigracijskih politik;
organiziranih je bilo več seminarjev, ekspertnih srečanj,
konferenca o prostovoljnem vračanju oseb v BIH. Pomembno
vlogo, tako organizacijsko, strokovno in koordinativno, je centru
podelila t.i. Budimpeštanska skupina, ki je bila ustanovljena za
področje preprečevanja ilegalnih migracij. Aktivno sodeluje pri
delu vseh organov in organizacij s tega področja in imajo z
nekaterimi sklenjene posebne sporazume o sodelovanju.

13. februar 1998

Stroške letne članarine bo poravnavalo Ministrstvo za notranje
zadeve.
Pogodbo in sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
:• 1l'
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

PROTOKOLA

REPUDLIKE

SLOVENIJE

REPURLIKE

PORTUGALSKE

SPREMEMBI

MED

VLADO

3.

ČLENA

IN

MED

VLADO

VLADO

0

SPORAZUMA

SOCIALISTIČNE

FEDERATIVNE

REPURLIKE

JUGOSLAVIJE

IN

PORTUGALSKE

POMORSKEM

O

VLADO

REPURLIKE

SODELOVANJU

PROMETU

V

(BPOPPP)

- EPA 397 - II 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:

Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 29. januarja 1998
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
PORTUGALSKE O SPREMEMBI 3. ČLENA SPORAZUMA
MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE PORTUGALSKE O
SODELOVANJU V POMORSKEM PROMETU,

-

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Aldo BABIČ, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
• Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

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
13. februar 1998
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Ljubljana, 22. avgust 1997

1. člen
Ratificira se Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z
dne 28.6.1979, sklenjen z izmenjavo pisem 23.7. in 22.8.1997.

Ekscelenca,
čast imam potrditi prejem vaše note z dne 23. julija 1997, ki se
glasi:
"Minister,

2. člen
Čast imam Vaši Ekscelenci predložiti v razmislek predlog
portugalske vlade o spremembi Sporazuma o sodelovanju v
pomorskem prometu, sklenjenega med Portugalsko in nekdanjo
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.

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

Namen tega predloga za spremembo je prilagoditi sporazum novi
politični stvarnosti, ki je nastala z nastankom novih držav, ki so
naslednice nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije, iz katere so nastale, med drugimi tudi Republike
Slovenije in tudi osnovnim načelom, ki vladajo v Evropski uniji,
katere država članica je Portugalska, in sicer določbam Uredbe
Evropske gospodarske skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986,
ki določa načelo prostega pretoka storitev v pomorskem prometu
med državami članicami In tretjimi državami.

Ljubljana, 23. julij 1997
Minister,

1

Čast imam Vaši Ekscelenci predložiti v razmislek predlog
portugalske vlade o spremembi Sporazuma o sodelovanju v
pomorskem prometu, sklenjenega med Portugalsko in nekdanjo
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.

V skladu 5 tem predlogom bi se 3. člen Sporazuma, sklenjen med
Republiko Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo, glasil, kot sledi:

Namen tega predloga za spremembo je prilagoditi sporazum novi
politični stvarnosti, ki je nastala z nastankom novih držav, ki so
naslednice nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije, iz katere so nastale, med drugimi tudi Republike
Slovenije in tudi osnovnim načelom, ki vladajo v Evropski uniji,
katere država članica je Portugalska, in sicer določbam Uredbe
Evropske gospodarske skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986,
ki določa načelo prostega pretoka storitev v pomorskem prometu
med državami članicami in tretjimi državami.

3. člen
1.

•> u>e:\?v'-;2. Določbe tega člena ne Vplivajo na uporabo načela prostega
pretoka storitev v pomorskem prometu, ki se opravljajo med
pristanišči držav pogodbenic ali med njihovimi pristanišči in
pristanišči tretjih držav.

V skladu s tem predlogom bi se 3. člen Sporazuma, sklenjen med
Republiko Portugalsko in nekdanjo Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo, glasil, kot sledi:
3. člen

Nadalje imam čast predlagati, da če je za Vašo Ekscelenco
sprejemljiva, ta nota skupaj s pritrdilnim odgovorom Vaše
Ekscelence tvori protokol, ki spreminja Sporazum, sklenjen med
Vlado Republike Portugalske in Vlado nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije o sodelovanju v pomorskem
prometu, ki bo začel veljati, ko bodo izpolnjeni nujni postopki v
obeh državah.

1.
2. Določbe tega člena ne vplivajo na uporabo načela prostega
pretoka storitev v pomorskem prometu, ki se opravljajo med
pristanišči držav pogodbenic ali med njihovimi pristanišči in
pristanišči tretjih držav.

Prejmite, Ekscelenca, izraze mojega najglobljega spoštovanja."
Nadalje imam čast predlagati, da če je za Vašo Ekscelenco
sprejemljiva, ta nota skupaj s pritrdilnim odgovorom Vaše
Ekscelence tvori protokol, ki spreminja Sporazum, sklenjen med
Vlado Republike Portugalske in Vlado nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije o sodelovanju v pomorskem
prometu, ki bo začel veljati, ko bodo izpolnjeni nujni postopki v
obeh državah.

V odgovor imam čast obvestiti Vašo Ekscelenco, da je vaš predlog
sprejemljiv za Vlado Republike Slovenije in da vaša nota skupaj s
tem odgovorom tvori protokol, ki spreminja Sporazum med Vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu, podpisan v
Beogradu, 28. junija 1979.

Prejmite, Ekscelenca, izraze mojega najglobljega spoštovanja.

Tudi ob tej priložnosti izražam Vaši Ekscelenci svoje najgloblje
spoštovanje.

Alvaro Mendonga e Moura, l.r.
veleposlanik

IvoVajgl, l.r.
Njegova Ekscelenca
Gospod Alvaro Mendonga e Moura
Veleposlanik Republike Portugalske
DUNAJ
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3. člen

4. člen

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

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

Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Portugalske o spremembi 3. člena Sporazuma med Vlado
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z dne 28.6.1979
(Ur.l. SFRJ ■ Mednarodne pogodbe, št. 8/84) Je bil sklenjen z
izmenjavo pisem 23.7. in 22.8.1997 med A. Mendongo e Mouro,
portugalskim veleposlanikom in I. Vajglom, državnim sekretarjem
v MZZ. Protokol implicira dogovor o nasledstvu Sporazuma med
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Republike Portugalske o sodelovanju v pomorskem prometu z
dne 28.6.1979 hkrati s soglasjem o spremembi 3. člena
jugoslovansko-portugalskega sporazuma.

zavezuje, da bosta v mejah svojih zakonov dajali potrebno pomoč
ladjam, zaposlenim pri prevozih komercialnega tovora med
pristanišči obeh držav ter, da se bosta vzdržali ravnanja, ki bi
utegnilo škoditi razvoju pomorskega ladjarstva in plovbe med
državama.
Spremenjeni drugi odstavek 3. člena omenjenega sporazuma ne
daje enakih pravic do prevoza tovora iz bilateralne trgovine med
pristanišči obeh držav, dovoljuje pa uporabo načela prostega
pomorskega prometa med pristanišči držav pogodbenic ali med
pristanišči države pogodbenice in pristanišči tretjih držav.
Tretji odstavek 3. člena sporazuma se črta.

Portugalska je spremembo omenjenega člena sporazuma
predlagala zaradi uskladitve z Uredbo Evropske gospodarske
skupnosti št. 4055/86 z dne 22.12.1986. Uredba določa načelo
prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami
članicami in tretjimi državami. Harmonizacijo slovenske
zakonodaje z zakonodajo Evropske unije narekuje 55. člen
pridružitvenega sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko
unijo.

Protokol začne veljati z dnem, ko se slovenska in portugalska
stran obvestita o izpolnjenih notranjepravnih pogojih.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
protokol z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oz. spremembe
veljavnih predpisov.

Prvi odstavek 3. člena sporazuma o sodelovanju v pomorskem
prometu z dne 28.6.1979 ostaja nespremenjen. Pogodbenici

Za izvajanje protokola ne bo potrebno zagotoviti finančnih sredstev.

v:«
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPUBLIKE

VLADO

ČEŠKE

ZRAČNEM

MED

SLOVENIJE

REPUBLIKE

PROMETU

0

IN

REDNEM

(BCZRZP)

- EPA 398 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 13. novembra 1997
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE REPUBLIKE O REDNEM ZRAČNEM PROMETU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- mag. Alojz KRAPEŽ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve:
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

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

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
češke republike o rednem zračnem prometu, podpisan v Helsinkih,
dne 24. junija 1997.

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

13. februar 1998
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2. člen
(Prometne pravice)

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ČEŠKE REPUBLIKE
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU
3i
'i.

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu
določene pravice, da uvede in opravlja mednarodni zračni promet
z enim ali več določenimi letalskimi prevozniki na progah, določenih
v ustreznem delu priloge. Ta promet in te proge se v nadaljnjem
besedilu imenujejo "dogovorjeni promet" in "določene proge".
2. V skladu z določbami tega sporazuma ima določeni prevoznik
ali prevozniki vsake pogodbenice pri opravljanju dogovorjenega
prometa na določenih progah naslednje pravice:

Vlada Republike Slovenije in Vlada Češke republike, v nadaljevanju
imenovani pogodbenici,

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pristanka;
b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v
nekomercialne namene;
c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih v
prilogi, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago in tovor vključno s
pošto, vsakega posebej ali skupaj, ki so namenjeni v kraj(e)
ali prihajajo iz kraja (krajev) na ozemlju prve pogodbenice; ter
d) pravico na ozemlju tretjih držav v krajih, določenih v prilogi,
vkrcati in izkrcati potnike, prtljago in tovor vključno s pošto,
vsakega posebej ali skupaj, ki so namenjeni v kraj(e) ali prihajajo
iz kraja (krajev) na ozemlju druge pogodbenice ter so določeni
v prilogi.

ki sta pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu,
ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
v želji, da skleneta sporazum, katerega cilj je razvoj zračnega
prometa med njunima ozemljema,
sta se dogovorili o naslednjem:

1. člen
(Definicije)

3. Nobene določbe 2. odstavka tega člena ni možno razumeti
tako, da ima(jo) določeni prevoznik(i) ene pogodbenice na ozemlju
druge pogodbenice pravico za plačilo ali najemnino vkrcati potnike,
prtljago, tovor vključno s pošto, namenjene v kakšen drug kraj na
njenem ozemlju.

Posamezni izrazi v tem sporazumu, razen če sobesedilo ne
zahteva drugače, imajo naslednji pomen:
a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra
1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto v skladu z 90. členom
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti meri, v
kateri sta obe pogodbenici te priloge in spremembe sprejeli;

3. člen
(Določitev in dovoljenje za opravljanje prometa)

b) izraz "pristojna organa" pomeni za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije
za zračno plovbo in za Češko republiko Ministrstvo za promet
ali v obeh primerih kateri koli drugi organ, pooblaščen za
opravljanje nalog, ki jih opravljata omenjena organa;

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več letalskih
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa, preklicati
določitev katerega koli letalskega prevoznika ter zamenjati prej
določenega letalskega prevoznika z drugim letalskim prevoznikom.
Pristojna organa pogodbenic pisno obvestita drug drugega o
določitvi prevoznikov.

c) izraz "določeni letalski prevoznik" pomeni prevoznika v
zračnem prometu, ki ga je pogodbenica določila v skladu s 3.
členom tega sporazuma za opravljanje dogovorjenega
prometa;

2. Po prejemu obvestila o določitvi pristojni organ v skladu s 3. in
4. odstavkom tega člena nemudoma izda letalskemu prevozniku,
ki ga je določila druga pogodbenica, vsa potrebna dovoljenja za
opravljanje prometa.

d) izrazi "ozemlje", zračni promet", "mednarodni zračni promet",
"prevoznik" in "pristanek v nekomercialne namene" imajo
pomen, ki je določen v 2. in 96. členu konvencije;

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko zahteva, da določeni
letalski prevoznik druge pogodbenice dokaže, da izpolnjuje pogoje,
določene v zakonih in predpisih, ki jih ta organ v skladu z določbami
konvencije uporablja za opravljanje mednarodnega zračnega
prometa.

e) izraz "zmogljivost" v zvezi z dogovorjenim prometom pomeni
zmogljivost letala, uporabljenega v tem prometu, pomnožena
s frekvenco tega letala v določenem časovnem obdobju na
progi ali delu proge;

4. Pristojni organ vsake pogodbenice ima pravico, da odkloni
določitev letalskega prevoznika in da odkloni izdajo dovoljenja iz
2. odstavka tega člena ali da naloži pogoje, ki so po njegovem
mnenju potrebni za uresničevanje pravic iz 2. člena tega
sporazuma, če pogodbenica nima dokazov, da sta lastništvo in
dejanski nadzor nad tem letalskim prevoznikom v rokah druge
pogodbenice ali njenih državljanov.

f) izraz "tarifa" pomeni cene ali pristojbine, ki jih je treba plačati
za prevoz potnikov, prtljage in tovora (izvzeti so plačila in
pogoji za prevoz pošte), ter pogoje, na podlagi katerih se te
cene ali pristojbine uporabljajo, vključno s provizijo na prevoz
za agencijske storitve, cenami in pogoji za kakršne koli
dopolnilne storitve, ki jih prevoznik opravlja ob takem prevozu;

5. Ko je letalski prevoznik v skladu s tem členom določen in dobi
dovoljenje za opravljanje prometa, sme začeti opravljati
dogovorjeni promet v celoti ali delno, če za ta promet veljajo tarife
in redi letenja, določeni v skladu z določbami 13. in 15. člena tega
sporazuma.

g) izraz "priloga" pomeni prilogo k temu sporazumu ali vsako
drugo prilogo, ki je bila spremenjena v skladu z določbami 18.
člena tega sporazuma. Priloga je sestavni del tega sporazuma
in vsako sklicevanje na sporazum zajema tudi prilogo, razen
če ni izrecno določeno drugače.
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3. Pogodbenici bosta na zahtevo druga drugi dajali vso potrebno
pomoč, da bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga
nezakonita dejanja proti varnosti teh letal, njihovih potnikov in
posadke, letališč in letalskih navigacijskih naprav ter vsako drugo
grožnjo varnosti civilne zračne plovbe.

4. člen
(Preklic in začasna razveljavitev pravic)
1. Pristojni organ vsake pogodbenice ima pravico preklicati
dovoljenje za opravljanje prometa ali začasno razveljaviti
uresničevanje pravic iz 2. člena tega sporazuma določenemu
letalskemu prevozniku druge pogodbenice ali določiti take stalne
ali začasne pogoje, ki so po njegovem mnenju potrebni za
uresničevanje teh pravic, če ta letalski prevoznik:

4. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z določili
Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varnosti zračne
plovbe, ki so opredeljena v prilogah konvencije, v tisti meri, v
kateri ta določila veljajo za obe pogodbenici; od letalskih družb, ki
so vpisane v njunih registrih ali opravljajo pretežni del svojih
dejavnosti ali imajo sedež na njunih ozemljih, ter od letaliških
podjetij na svojih ozemljih zahtevata, da delujejo v skladu s takimi
letalskimi varnostnimi predpisi.

a) ne more dokazati, da sta lastništvo in dejanski nadzor nad
tem prevoznikom v rokah pogodbenice, ki ga je določila, ali
njenih državljanov; ali
b) ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, ki daje te
pravice, ali jih krši; ali
c) ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, ki so določeni
v tem sporazumu.

5. Pogodbenici soglašata, da morajo te letalske družbe spoštovati
letalske varnostne predpise, navedene v 4. odstavku, ki jih zahteva
druga pogodbenica za vstop, odhod ali med navzočnostjo na
ozemlju druge pogodbenice.

2. Pravica iz 1. odstavka tega člena se uporablja le po posvetovanju s pristojnim organom druge pogodbenice, razen če je
takojšnje ukrepanje nujno za preprečitev nadaljnjega kršenja
zakonov in predpisov, navedenih v 1. odstavku tega člena.
Posvetovanja med pristojnima organoma obeh pogodbenic se
morajo začeti v tridesetih (30) dneh od dneva, ko eden od pristojnih
organov to zahteva, razen če se ne dogovorita drugače.

6. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se na njenem ozemlju
učinkovito izvajajo ustrezni ukrepi za zavarovanj letal in za pregled
potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog na
letalu pred in med vkrcavanjem ali natovarjanjem.

5. člen
(Uporaba zakonov, predpisov in postopkov)

7. Pogodbenici bosta tudi z naklonjenostjo obravnavali vsako
zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih varnostnih
ukrepov zaradi neposredne grožnje.

1. Zakoni, predpisi in postopki ene pogodbenice, s katerimi so
urejeni vstop na njeno ozemlje in odhod z njenega ozemlja za
letala, ki opravljajo mednarodni zračni promet, ali leti teh letal čez
to ozemlje, veljajo za določene letalske prevoznike druge
pogodbenice.

8. Ob ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo letala ali drugih nezakonitih
dejanjih proti varnosti letal, njihovih potnikov in posadke, letališč
ter navigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali druga drugi,
s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge ustrezne
ukrepe, da bi se čim hitreje varno končal tak incidentni grožnja.

2. Zakoni, predpisi in postopki ene pogodbenice, ki se nanašajo
na prihod, prisotnost na njenem ozemlju, tranzit in odhod z njenega
ozemlja potnikov, posadk, prtljage in tovora vključno s pošto, kot
so zakoni, predpisi in postopki, ki se nanašajo na prihod, odhod,
priseljevanje, potne dokumente, carino, valuto in zdravstvene ali
sanitarne ukrepe, se uporabljajo za potnike, posadko, prtljago,
tovor in pošto v letalih določenega letalskega prevoznika druge
pogodbenice med njihovim prihodom, odhodom ali prisotnostjo
na ozemlju te pogodbenice.

9. Če pogodbenica upravičeno meni, da druga pogodbenica ne
ravna v skladu z letalskimi varnostnimi predpisi iz tega člena, se
morajo o tem posvetovati pristojne oblasti obeh pogodbenic.
7. člen
(Priznavanje spričeval in dovoljenj)
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja,
ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica in so veljavna, druga
pogodbenica prizna za potrebe opravljanja dogovorjenega
prometa pod pogojem, da so ta spričevala in dovoljenja enaka ali
strožja od minimalnih standardov, ki jih predpisuje konvencija.

3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu letalskemu
prevozniku v primerjavi z določenimi letalskimi prevozniki druge
pogodbenice dajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov,
predpisov in postopkov, omenjenih v tem členu.

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za lete nad svojim
ozemljem ne prizna veljavnosti spričeval o sposobnosti in dovoljenj,
ki jih je njenim državljanom izdala druga pogodbenica ali druga
država.

6. člen
(Varnost zračne plovbe)
1. V skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po mednarodnem
pravu pogodbenici potrjujeta, da je medsebojna obveznost
varovanja civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega
vmešavanja sestavni del tega sporazuma.

8. člen
(Oprostitev carin in taks)
1. Vsaka pogodbenica po načelu vzajemnosti oprosti določenega
prevoznika druge pogodbenice vseh uvoznih omejitev, carin,
inšpekcijskih taks in drugih državnih in lokalnih davščin in taks za
letala, gorivo, maziva, tehnični potrošni material, nadomestne dele
vključno z motorji, običajno letalsko opremo, zaloge na letalu in
hrano (ki vključuje alkoholne pijače, tobak, nealkoholne pijače in
druge izdelke, namenjene za prodajo potnikom v omejenih količinah
med poletom) ter za druge predmete, ki se uporabljajo izključno
za upravljanje ali vzdrževanje letal določenega prevoznika te
pogodbenice, ki opravlja dogovorjeni promet, ter za zaloge tiskanih
letalskih vozovnic, letalskih tovornih listov, vse tiskovine, na
katerih je vtisnjen znak letalske družbe, in za običajno reklamno
gradivo, ki ga določeni prevoznik brezplačno razdeljuje.

2. Pogodbenici še posebej ravnata v skladu z določbami Konvencije
o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letalih,
podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, sprejete v Haagu 16. decembra
1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost
civilnega letalstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971, in
njenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih
dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo,
podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988, ter določbami vseh
drugih večstranskih sporazumov o varnosti zračne plovbe, ki
veljajo za obe pogodbenici.
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ozemlju druge pogodbenice prosto prodaja svoje prevozne storitve
neposredno ali po lastni presoji po agentih; vsakdo lahko kupuje
te prevozne storitve v lokalni valuti ali v kateri koli prosto
konvertibilni valuti v skladu z deviznimi predpisi, ki veljajo na tem
ozemlju.

2.Omenjenih carin in taks, razen stroškov za opravljene storitve,
so oproščeni tudi:
a) zaloge, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice, v količinah,
ki jih določijo oblasti te pogodbenice in so namenjene za uporabo
na letalu, ki ga za opravljanje dogovorjenega prometa uporablja
določeni letalski prevoznik druge pogodbenice;

12. člen
(Zamenjava in prenos prihodkov)

b) rezervni deli in običajna oprema letal, uvoženi na ozemlje ene
pogodbenice in so namenjeni za vzdrževanje ali popravilo
letal, ki opravljajo mednarodni promet;

Vsak določen letalski prevoznik ima v skladu z veljavnimi deviznimi
predpisi pravico zamenjati in transferiratl v svojo državo presežek
prihodkov nad lokalnimi odhodki v skladu z obsegom opravljenih
prevozov potnikov, prtljage, tovora in pošte. Prenos se opravi po
tržnem menjalnem tečaju, ki velja na dan, ko se opravi prenos. Za
prenos veljajo izključno običajne pristojbine za stroške poslovanja,
ki jih za take transakcije pobirajo banke.

c) goriva in maziva za letala, ki jih v mednarodnem zračnem
prometu uporablja določeni letalski prevoznik ene pogodbenice,
tudi kadar so te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem
pogodbenice, v katerem so bila vkrcana.

13. člen
(Tarife)

3. Običajna oprema v letalu kakor tudi predmeti in zaloge, ki so
navadno v letalih določenega letalskega prevoznika ene ali druge
pogodbenice, so lahko raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice
le z odobritvijo carinskih organov tega ozemlja. V takem primeru
se lahko dajo pod nadzor omenjenih organov, dokler niso ponovno
izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.

1. Tarife, ki jih določeni letalski prevoznik zaračunava za prevoz
na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti določene
v primernih zneskih; pri tem naj se upoštevajo vsi odločilni dejavniki,
kar vključuje potrebe uporabnikov, stroške poslovanja, značilnosti
prometa (kot so standardi glede hitrosti in namestitve), primeren
dobiček, tarife drugih prevoznikov in drugi poslovni dejavniki na
trgu. Za pogodbenici so nesprejemljive tarife, ki so nerazumno
diskriminacijske, neprimerno visoke ali omejevalne zaradi
izkoriščanja dominantnega položaja ali umetno nizke zaradi
posrednih ali neposrednih subvencij ali podpore ali pa so
neupravičene ali dumpinške.

4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se bodo uporabljale tudi v
primerih, kadar določeni letalski prevoznik ene ali druge
pogodbenice sklene pogodbo z drugim prevoznikom ali prevozniki
za dajanje v najem ali transfer letal, njihovih rezervnih delov, goriva
in maziv ter tehničnega potrošnega materiala na ozemlju druge
pogodbenice pod pogojem, da drugi prevoznik ali prevozniki
uživa(jo) enake oprostitve pri drugi pogodbenici.

2. O tarifah iz prvega odstavka tega člena se, če je mogoče,
dogovorita določena letalska prevoznika obeh pogodbenic po
posvetovanju z drugimi prevozniki, ki delujejo na celotni progi ali
njenem delu. Določena letalska prevoznika dosežeta ta dogovor,
kadar je to mogoče, po postopku za določanje tarif, uveljavljenem
v mednarodnem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju.

9. člen
(Uporaba letališč in navigacijskih naprav)
1. Pristojbine, ki se na ozemlju ene pogodbenice zaračunavajo
določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice za
uporabo letališč, navigacijskih in drugih naprav, ne smejo biti višje
kot tiste, ki bi jih zaračunali letalu enakega razreda te iste
pogodbenice, ki opravlja podoben mednarodni zračni promet.

3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnima
organoma obeh pogodbenic najmanj petinštirideset (45) dni pred
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V posebnih primerih
je ta rok lahko krajši, če to odobrita pristojna organa. Če v tridesetih
dneh po predložitvi teh tarif noben pristojen organ ne sporoči
drugemu pristojnemu organu svojega nestrinjanja, se šteje, da
so tarife potrjene.

2. Pri uporabi letališč, zračnih poti, storitev kontrole letenja in z
njimi povezanih naprav, ki so pod njenim nadzorom, ne sme
nobena od pogodbenic dajati prednosti svojemu ali kateremu koli
drugemu prevozniku pred prevoznikom druge pogodbenice, ki
opravlja podoben mednarodni zračni promet.

4. Dokler pristojni organi pogodbenic ne sprejmejo odločitve, smejo
določeni letalski prevozniki tržiti, oglaševati in prodajati po
predlaganih tarifah za prevoz, ki se začne na predlagani dan
začetka veljavnosti tarif ali po njem, pod pogojem, da označijo, da
"še niso uradno potrjene". V nobenem primeru pa se oglaševanje
ali prodaja ne smeta začeti, dokler predlagane tarife niso
predložene pristojnim organom obeh pogodbenic.

10. člen
(Direktni tranzit)
Za potnike v direktnem tranzitu čez ozemlje ene pogodbenice, ki
ne zapuste območja, ki je na letališču določeno v ta namen, velja
samo poenostavljeni nadzor, razen glede izvajanja varnostnih
določb iz 7. člena tega sporazuma in preprečevanja trgovine z
narkotiki in psihotropnimi snovmi. Prtljaga in tovor v direktnem
tranzitu sta oproščena carine In drugih taks.

5. Če se določena letalska prevoznika ne moreta dogovoriti ali če
tarif ne potrdi pristojni organ ene od pogodbenic, poskusijo pristojni
organi obeh pogodbenic določiti tarifo z medsebojnim dogovorom.
Ta pogajanja se morajo začeti v tridesetih (30) dneh po datumu,
ko postane očitno, da se določena letalska prevoznika ne moreta
dogovoriti o tarifi, ali ko je pristojni organ ene pogodbenice sporočil
pristojnemu organu druge pogodbenice svoje nestrinjanje s tarifo.

11. člen
(Komercialne dejavnosti)
1. Določeni letalski prevoznik ene pogodbenice Ima pravico imeti
na ozemlju druge pogodbenice ustrezna predstavništva. V teh
predstavništvih sme imeti komercialno, operativno in tehnično
osebje, ki je lahko premeščeno ali najeto lokalno. Za omenjeno
osebje se uporabljajo zakoni in predpisi, ki veljajo na ozemlju
druge pogodbenice.

6. Če sporazum ni dosežen, se spor rešuje v skladu s postopkom,
predvidenim v 19. členu tega sporazuma.
7. Določena tarifa velja vse do takrat, dokler se ne določijo nove
tarife v skladu z določbami tega člena ali 19. člena tega sporazuma,
vendar pa ne velja dlje kot dvanajst (12) mesecev od dneva, ko

2. V skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in predpisi ima
določeni letalski prevoznik ene pogodbenice pravico, da na
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je pristojni organ ene od pogodbenic izrazil svoje nestrinjanje.

17. člen
(Posvetovanja)

8. Pristojna organa obeh pogodbenic imata pravico preiskovati
kršitve tarifnih in prodajnih pogojev, ki jih stori kateri koli prevoznik.

1 .V duhu tesnega sodelovanja imata pristojna organa pogodbenic
občasne stike v obliki pogovorov ali dopisovanja, da zagotovita
tesno sodelovanje na vseh področjih, ki se nanašajo na izvajanje
tega sporazuma.

14. člen
(Zmogljivost)
1. Zmogljivosti, ki jih zagotavljajo določeni letalski prevoznik v
dogovorjenem prometu, potrdita pristojna organa obeh pogodbenic
po načelu pravičnih in enakih možnosti.

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje
glede uresničevanja, razlage, uporabe ali spremembe tega
sporazuma. Taka posvetovanja se morajo začeti v šestdesetih
(60) dneh po prejemu zahteve druge pogodbenice, razen če se
pogodbenici ne dogovorita drugače.

2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa morajo določeni letalski
prevozniki vsake pogodbenice upoštevati interese določenih
letalskih prevoznikov druge pogodbenice, tako da po nepotrebnem
ne prizadenejo prometa, ki ga drugi prevoznik opravlja na istih
progah ali na delu teh prog.

18. člen
(Spremembe)
1. Če pogodbenica meni, da bi bilo dobro spremeniti katero določilo
tega sporazuma, taka sprememba, če se zanjo dogovorita obe
pogodbenici, velja začasno od dneva podpisa in začne veljati, ko
je potrjena z izmenjavo diplomatskih not. Datum izmenjave
diplomatskih not je datum, ko je bila predana zadnja nota.

3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni letalski prevozniki
pogodbenic, mora biti tesno povezan z javnimi potrebami po
prevozu na dogovorjenih progah in njegov glavni cilj mora biti na
temelju razumnega faktorja zasedenosti zagotavljanje ustreznih
zmogljivosti za zadovoljevanje sprotnih in razumno predvidljivih
zahtev po prevozu potnikov in/ali tovora, vključno s pošto, ki
prihajajo ali zapuščajo ozemlje pogodbenice, ki je določila
prevoznika. Zagotavljanje prevoza potnikov in/ali tovora, vključno
s pošto, ki se vkrcajo ali izkrcajo na krajih na dogovorjenih progah
na ozemlju držav, ki niso država, ki je določila letalskega
prevoznika, se izvajajo v skladu s splošnimi načeli, po katerih se
zmogljivost veže na:

2. O spremembah priloge tega sporazuma se lahko dogovorita
neposredno pristojna organa pogodbenic. Spremembe veljajo
začasno od dneva, ko sta se o njih dogovorila ta dva organa, in
začnejo veljati, ko so potrjene z izmenjavo diplomatskih not.
3. Če začne veljati kakršna koli večstranska konvencija o
mednarodnem zračnem prometu, ki bi posegala v odnose med
pogodbenicama, se ta sporazum spremeni, tako da bo ustrezal
določbam te večstranske konvencije v tisti meri, v kateri te določbe
sprejemata obe pogodbenici.

a) potrebe po prometu na ozemlje pogodbenice, ki je določila
letalskega prevoznika, in s tega ozemlja;
b) prometne potrebe na območju, na katerem se opravlja
dogovorjeni promet, ob upoštevanju drugih transportnih
možnosti, ki jih zagotavljajo letalske družbe držav na tem
območju; ter
c) potrebe celotne operacije prevoznika.

19. člen
(Reševanje sporov)
1. Vse spore, ki bi nastali med pogodbenicama zaradi razlage ali
izvajanja tega sporazuma, bosta pristojna organa pogodbenic
poskušala najprej rešiti s pogajanji.

4. Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti delovanja
določenih letalskih prevoznikov druge pogodbenice, razen kadar
ravna v skladu z določbami tega sporazuma ali po enotnih pogojih,
ki jih predpisuje konvencija.

2. Če pristojna organa spora ne moreta rešiti s pogajanji, se spor
rešuje s pogajanji med pogodbenicama.

15. člen
(Redi letenja)

3. Če spora ni mogoče rešiti v skladu z drugim odstavkom tega
člena, lahko pogodbenici predložita spor arbitražnemu sodišču.

1. Določeni letalski prevoznik ene pogodbenice mora predložiti
predvidene rede letenja v potrditev pristojnemu organu druge
pogodbenice najmanj petinštirideset (45) dni, preden začne
opravljati dogovorjeni promet, ter navesti frekvenco, vrste letal,
čase, konfiguracijo in število sedežev, ki so na razpolago javnosti,
ter rok veljavnosti reda letenja. Enak postopek velja za vsako
spremembo redov letenja.

4. Arbitražno sodišče se sestavi takole: vsaka pogodbenica določi
enega člana in ta dva člana se dogovorita in imenujeta predsednika,
ki je državljan tretje države. Člani so imenovani v dveh mesecih
in predsednik je imenovan v treh mesecih od dneva, ko ena od
pogodbenic obvesti drugo o svoji nameri, da predloži spor
arbitražnemu sodišču.

2. Za dodatne polete, ki jih določeni letalski prevoznik ene
pogodbenice želi opravljati v dogovorjenem prometu zunaj
potrjenega reda letenja, mora predhodno vložiti zahtevo pri
pristojnem organu druge pogodbenice. Praviloma mora tako
zahtevo vložiti najmanj dva delovna dneva pred začetkom takih
poletov.

5. Če roki iz 4. odstavka niso spoštovani in če ni dosežen drugačen
dogovor, lahko katera koli pogodbenica prosi predsednika sveta
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), da opravi
potrebna imenovanja. Če je predsednik državljan ene od
pogodbenic ali če iz katerega koli razloga ne more opraviti te
naloge, opravi potrebna imenovanja podpredsednik, ki ga
nadomešča.

16. člen
(Zagotavljanje statističnih podatkov)

6. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve
so za obe pogodbenici zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije
stroške za svojega člana in za svojo udeležbo v arbitražnem
postopku; stroške za predsednika in vse druge stroške krijeta
pogodbenici v enakih deležih. V vseh drugih pogledih arbitraža
sama določi svoj poslovnik.

Pristojna organa pogodbenic na zahtevo dajeta drug drugemu
občasne statistične podatke ali druge podobne informacije, ki se
nanašajo na prevoz, opravljen v dogovorjenem prometu.
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20. člen
(Registracija)

PRILOGA

Ta sporazum in vse njegove kasnejše spremembe se registrirajo
pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

I. o d d e I e k
Proae. na katerih lahko opravliaio zračni promet določeni letalski
prevozniki Republike Slovenije:

21. člen
(Prenehanje)

Kraji vzletanja v Republiki Sloveniji:
vsa mednarodna letališča

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno po diplomatski poti
sporoči drugi pogodbenici, da odpoveduje ta sporazum. Hkrati
mora to sporočilo poslati Mednarodni organizaciji civilnega
letalstva.

Kraji pristajanja v Češki republiki:
vsa mednarodna letališča

2. Sporazum preneha veljati ob koncu sezone letenja, v kateri
preteče dvanajst (12) mesecev od prejema sporočila, razen če
se sporočilo soglasno umakne pred potekom tega roka.

Kraji vmesnega postajanja in naslednji kraji bodo določeni kasneje
s sporazumom med pristojnima organoma pogodbenic.

3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpovedi,
se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

II. od d e I e k

22. člen
(Začetek veljavnosti)

Proae. na katerih lahko opravliaio zračni promet določeni letalski
prevozniki Češke republike:
Kraji vzletanja v Češki republiki:
vsa mednarodna letališča

1. Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. Vsaka
pogodbenica mora z diplomatsko noto obvestiti drugo
pogodbenico, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji, ki so v tej
državi zahtevani za uveljavitev tega sporazuma. Sporazum začne
veljati na dan prejema zadnjega obvestila.

Kraji pristajanja v Republiki Sloveniji:
vsa mednarodna letališča

2. Z dnem, ko začne veljati ta sporazum, prenehata veljati za
Republiko Slovenijo in za Češko republiko Sporazum o zračnem
prometu med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in
Češkoslovaško republiko, podpisan v Beogradu 28. februarja
1956, in Sporazum med Zveznim sekretariatom za promet in
zveze Socialistične federativne republike Jugoslavije in Upravo
za zračno plovbo Ministrstva za promet Češkoslovaške
socialistične republike, podpisan v Beogradu 29. junija 1963.

Kraji vmesnega postajanja in naslednji kraji bodo določeni kasneje
s sporazumom med pristojnima organoma pogodbenic.

Opombe:
1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na vseh
določenih progah lahko določeni letalski prevoznik, če to želi,
izpusti na posameznem letu ali na vseh letih.

Sestavljeno v Helsinkih dne 24. junija 1997 v dveh izvodih v
angleškem jeziku.

2. Vsak določen letalski prevoznik lahko konča kateri koli polet v
okviru dogovorjenega poleta na ozemlju druge pogodbenice.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Češke republike

3. Vsak določen letalski prevoznik lahko leti v kraje vmesnega
postajanja in naslednje kraje, ki niso navedeni v prilogi tega
sporazuma, pod pogojem, da se med temi kraji in ozemljem
druge pogodbenice ne izvajajo prometne pravice.

Mag. Anton Bergauer, l.r.

Martin Riman, l.r.

poročevalec, št. 16

4. Za izvajanje prometnih pravic pete svobode se sklene
sporazum med pristojnima organoma obeh pogodbenic.
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3. člen

4. člen

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke
republike o rednem zračnem prometu sta podpisala mag. Anton
Bergauer, minister za promet in zveze Republike Slovenije in
g. Martin fiiman, minister za promet in zveze Češke republike.
Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.

sporazuma. Z dnem uveljavitve tega sporazuma preneha veljati
Sporazum o zračnem prometu med Federativno ljudsko
republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško republiko, podpisan v
Beogradu 28. februarja 1956, in Sporazum med Zveznim
sekretariatom za promet in zveze Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Upravo za zračno plovbo Ministrstva
za promet Češkoslovaške socialistične republike, podpisan
v Beogradu 29. junija 1963.

Sporazum je bil podpisan 24. junija 1997 v Helsinkih.
2 Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju in
preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic,
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivosti,
uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti
zračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi
carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in translerju
dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd.

4. Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti
veljavnih predpisov.
V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale za
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti.
V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem
prometu ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

3 Sporazum se začasno uporablja od podpisa, veljati pa začne
z dnem prejema zadnje diplomatske note, s katero pogodbenici
potrdita, da so izpolnjeni notranjepravni postopki za uveljavitev
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

SODELOVANJU

TRAJNOSTNI

(Konvencija

PRI

VARSTVU

UPORABI

o

0

varstvu

REKE

reke

IN

DONAVE

Donave)

(MVTURD)
- EPA 399 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 22. januarja 1998
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
SODELOVANJU PRI VARSTVU IN TRAJNOSTNI UPORABI
REKE DONAVE (Konvencija o varstvu reke Donave),

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor;
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor;
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Borut MAHNIĆ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

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
Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

"I.člen

2. člen

Ratificira se Konvencija o sodelovanju pri varstvu in trajnostnl
uporabi reke Donave (Konvencija o varstvu reke Donave),
sprejeta 29. junija 1994 v Sofiji.

Konvencija se v Izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

13. februar 1998
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KONVENCIJA O SODELOVANJU
PRI VARSTVU IN TRAJNOSTNI
UPORABI
REKE DONAVE
(Konvencija o varstvu reke Donave)

I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
OPREDELITEV POJMOV
Za namene te konvencije

Pogodbenice, ki

(a) "podonavske države" pomeni suverene države, ki si delijo
precejšnji del hidrološkega prispevnega področja reke
Donave.
Za precejšnji del se šteje delež, ki presega 2000 km2 skupnega
hidrološkega prispevnega področja,

SO odločene, da okrepijo svoje vodnogospodarsko sodelovanje
na področju varstva in uporabe vodnih virov,

(b) "prispevno področje" reke Donave pomeni hidrološko
prispevno področje reke, ki si ga delijo pogodbenice,

SO zaskrbljene zaradi pojavov in nevarnosti kratkoročno in
dolgoročno škodljivih vplivov sprememb razmer vodotokov v
porečju reke Donave za-okolje, gospodarstvo in blaginjo
podonavskih držav,

(c) "čezmejni vpliv" pomeni vsak znatno škodljiv vpliv na rečno
okolje, ki je posledica spremembe življenjskih razmer v vodah
zaradi človekove dejavnosti in seže čez meje ozemlja pod
jurisdikcijo posamezne pogodbenice. Take spremembe lahko
vplivajo na življenje in premoženje, varnost objektov in vodne
ekosisteme,

Uvod

poudarjajo, da je nujno treba zaostriti domače in mednarodne
ukrepe za preprečevanje, nadzor in zmanjšanje škodljivega
čezmejnega vpliva izpusta nevarnih snovi in hranil v vodno okolje
v porečju reke Donave ob hkratnem upoštevanju Črnega morja,

(d) "nevarne snovi" pomeni snovi s strupenim, kancerogenim,
mutagenim, teratogenim ali bioakumulativnim učinkom, predvsem
snovi, ki so trdovratne in znatno škodljivo vplivajo na žive
organizme,

pozdravljajo ukrepe, ki so jih podonavske države že sprejele na
domačo pobudo in na ravni dvostranskega in mnogostranskega
sodelovanja, kot tudi dosedanja prizadevanja Ekonomske komisije
Združenih narodov za Evropo in Evropske skupnosti v okviru
dejavnosti Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE),
za spodbujanje dvostranskega in mnogostranskega sodelovanja
pri preprečevanju in nadzoru čezmejnega onesnaževanja,
trajnostnega gospodarjenja z vodami, premišljeni uporabi in
ohranjanju vodnih virov,

(e) "snovi, nevarne za vodo" pomeni snovi, ki so za vodne vire
izredno nevarne, tako da ravnanje z njimi zahteva posebne
preventivne in varovalne ukrepe,
(f) "točkovni in razpršeni viri vodnega onesnaženja" pomeni vire
onesnaževalcev in hranil, katerih vnos v vodo je posledica bodisi
točkovnega odvajanja (točkovni vir) bodisi vpliv razpršenega
vnosa po večjem delu porečja (razpršeni viri),

se sklicujejo predvsem na Konvencijo o varstvu in uporabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer z dne 17. marca 1992 ter na
obstoječe dvostransko in mnogostransko sodelovanje med
podonavskimi državami, ki se bo nadaljevalo tudi v prihodnje in
bo primerno upoštevano v okviru sodelovanja vseh podonavskih
držav, kot tudi na Konvencijo o varstvu Črnega morja pred
onesnaževanjem z dne 21. aprila 1992,

(g) "vodna bilanca" pomeni razmerje, značilno za naravni vodni
režim celotnega porečja glede na njegove lastnosti (padavine,
izhlapevanje, površinski in podzemni odtok). Izraz poleg tega
vključuje tudi vplive človeškega dejavnika, ki izhajajo iz rabe vode
in vpliva na njeno količino,
(h) "povezovalni podatki" pomeni povzetek podatkov, izpeljanih
iz vodne bilance v zgornjem toku, če so primerni za obdelavo
vodne bilance v spodnjem toku in splošne vodne bilance reke
Donave. Povezovalni podatki v tem obsegu zajemajo sestavine
vodne bilance za vse večje čezmejne vodotoke v porečju reke
Donave. Povezovalni podatki se nanašajo na preseke čezmejnih
vodotokov tam, kjer zaznamujejo, prečkajo ali ležijo na mejah
med pogodbenicami,

si prizadevajo za trajno izboljšanje in varstvo reke Donave in
voda v njenem porečju, predvsem v čezmejni povezavi in s
trajnostnim gospodarjenjem z vodami ob upoštevanju interesov
podonavskih držav na področju uporabe voda in ob hkratnem
prispevanju k varstvu morskega okolja Črnega morja,
so se sporazumele o naslednjem:

poročevalec, št. 16
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zmanjševanja nevarnosti zaradi ledu kot tudi gradnja objektov
v vodotoku ali na njegovih brežinah,

(i) "Mednarodna komisija" je organizacija, ustanovljena z 18.
členom te konvencije.
2. člen
CILJI IN NAČELA SODELOVANJA

(c)druge načrtovane dejavnosti in ukrepi za uporabo vode, npr.
uporaba vodne energije, preusmeritev in regulacija vode,

(1) Pogodbenice si prizadevajo, da bi, kolikor je to mogoče,
dosegle cilje trajnostnega in pravičnega gospodarjenja z vodami,
vključno z ohranitvijo, izboljšanjem in smotrno rabo površinskih
voda in podtalnice v porečju. Poleg tega si po svojih najboljših
močeh prizadevajo nadzorovati nevarnosti nesreč s snovmi,
nevarnimi za vodo, nevarnosti poplav in ledu na reki Donavi.
Države pogodbenice si tudi prizadevajo prispevati k zmanjševanju
bremen onesnaževanja Črnega morja iz virov v porečju.

(d(obratovanje obstoječih hidrotehničnih objektov, npr. vodnih
zbiralnikov, hidroelektrarn, ukrepi za preprečevanje vplivov
na okolje, kot so poslabšanje hidroloških razmer, erozija,
abrazija, poplave in transport plavin, ukrepi za zaščito
ekosistemov,

(2) Pogodbenice v skladu z določbami te konvencije sodelujejo
pri reševanju temeljnih vprašanj gospodarjenja z vodami in
sprejemajo vse ustrezne zakonske, upravne in tehnične ukrepe,
da vsaj vzdržujejo in izboljšujejo tekoče okoljske razmere in kakovost vode reke Donave in vodotokov v njenem porečju in da,
kolikor je to mogoče, preprečujejo in zmanjšujejo škodljive vplive
in spremembe, ki nastajajo ali lahko do njih pride.

(3) Ta konvencija se uporablja tudi za vprašanja ribištva in rečne
plovbe, povezana z varstvom voda pred onesnaževanjem, ki ga
povzročata ti dve dejavnosti.

(e) ravnanje s snovmi, nevarnimi za vodo, in ukrepi za preprečevanje nesreč.

4. člen
OBLIKE SODELOVANJA
Oblike sodelovanja po tej konvenciji so praviloma naslednje:

(3) V ta namen pogodbenice ob upoštevanju nujnosti ukrepov za
zmanjšanje onesnaževanja voda in za premišljeno, trajnostno
uporabo vode določajo ustrezne prednostne naloge in zaostrujejo,
prilagajajo in med seboj usklajujejo že sprejete ukrepe in take ki
jih je treba sprejeti na domači in mednarodni ravni vzdolž celotnega
Podonavja s ciljem trajnostnega razvoja varstva okolja reke
Donave. Ta cilj je usmerjen predvsem k zagotavljanju trajnostne
rabe vodnih virov v komunalne, industrijske in kmetijske namene
kot tudi k ohranjanju in obnovi ekosistemov ter izpolnjevanju drugih
obstoječih zahtev, npr. zdravje prebivalstva.

(a) posvetovanja in skupne dejavnosti v okviru Mednarodne komisije v skladu z določbami te konvencije,
(b)izmenjava informacij o dvostranskih in mnogostranskih
sporazumih, pravnih predpisih in ukrepih s področja vodnega
gospodarstva, izmenjava pravnih dokumentov in direktiv ter
drugih publikacij, druge oblike izmenjave informacij in izkušenj.

(4) Načelo onesnaževalec plača in načelo preventivnega pristopa
sta podlaga za vse ukrepe, usmerjene k varstvu reke Donave in
vodotokov v njenem porečju.

II. DEL
MNOGOSTRANSKO SODELOVANJE

(5) Sodelovanje na področju gospodarjenja z vodami je usmerjeno
k trajnostnemu gospodarjenju z vodami in sloni na merilih
stabilnega, okolju prijaznega razvoja, ki so hkrati usmerjena k:
- ohranjanju celovite kakovosti življenja,
- ohranjanju trajnega dostopa do naravnih virov,
■ izogibanju trajnim poškodbam okolja in varovanju ekosistemov,
- izvajanju preventivnega pristopa.

5. člen
PREPREČEVANJE, NADZOR IN ZMANJŠANJE
ČEZMEJNEG A VPLIVA

(6) Uporaba te konvencije nikakor ne sme povzročiti neposrednega ali posrednega povečevanja vplivov na rečno okolje.

(1) Pogodbenice razvijajo, sprejemajo in izvajajo ustrezne
zakonske, upravne in tehnične ukrepe ter skrbijo za domače
temeljne pogoje in podlage, potrebne za zagotavljanje učinkovite
zaščite kakovosti voda in trajnostne rabe voda, s tem pa tudi za
preprečevanje, nadzor in zmanjšanje čezmejnih vplivov.

(7) Vsaka pogodbenica ima pravico sprejeti in izvajati ukrepe, ki
so strožji od ukrepov, izhajajočih iz določb te konvencije.

(2) V ta namen pogodbenice vsaka zase in skupaj sprejemajo
predvsem naslednje ukrepe:

3. člen
OBSEG

(a) vodijo evidenco stanja naravnih vodnih virov v povodju reke
Donave, pri čemer uporabljajo dogovorjene količinske in
kakovostne parametre in metodologijo,

(1) Ta konvencija se uporablja za porečje reke Donave, kot je
opredeljeno v (b) odstavku 1. člena.

(b)sprejemajo zakonske določbe, ki vključujejo tudi zahteve glede
rokov, ki jih je treba izpolnjevati pri odvajanju odpadnih voda,

(2) Konvencija obsega predvsem naslednje načrtovane dejavnosti
in tekoče ukrepe, če povzročajo ali utegnejo povzročiti čezmejne
vplive:

(c)sprejemajo zakonske določbe o ravnanju s snovmi, nevarnimi za vodo,

(a)odvajanje odpadnih voda, t.j. vnosa hranil in nevarnih snovi iz
točkovnih in razpršenih virov, kot tudi odvajanje toplote,

(d)sprejemajo zakonske določbe o zmanjševanju vnosa hranil
ali nevarnih snovi iz razpršenih virov, predvsem glede uporabe
hranil kot tudi sredstev za zaščito rastlin in pesticidov v
kmetijstvu,

(b)načrtovane dejavnosti in ukrepi na področju gradnje hidrotehničnih objektov, predvsem dejavnosti regulacije, nadzora
pretoka in gladin akumulacij vodotokov, nadzora poplav in
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Zagotavljajo,

uskladitve teh predpisov na visoki varstveni ravni ter
usklajenega izvajanja ustreznih ukrepov,

(a)da bodo domači predpisi za omejevanje emisij in njihovi
standardi, ki jih morajo dosegati, postopno usklajeni z omejitvami
emisij po tej konvenciji,

(f) pogodbenice sodelujejo in sprejemajo ustrezne ukrepe za
preprečevanje čezmejnih vplivov odpadnih in nevarnih snovi,
predvsem tistih, ki izvirajo iz prevoza.

(b)da odvajanje odpadnih voda brez izjeme temelji na dovoljenju,
ki ga pristojni organi zahtevajo vnaprej in z omejenim rokom
veljavnosti,

6. člen
POSEBNI UKREPI ZA VARSTVO VODNIH VIROV
Pogodbenice sprejemajo ustrezne ukrepe za preprečevanje ali
zmanjševanje čezmejnih vplivov in za trajnostno in pravično uporabo vodnih virov kot tudi za ohranitev ekoloških virov in predvsem:

(c)da so predpisi in dovoljenja za Izvajanje preventivnih in
nadzornih ukrepov pri novih ali posodobljenih industrijskih
objektih, zlasti tam, kjer se pojavljajo nevarne snovi, usmerjeni
k najboljšim razpoložljivim tehnologijam in se izvajajo
prednostno,

(a) določajo trajno zaščitene vire podtalnice in varovana območja,
dragocena za potrebe obstoječih in prihodnjih virov preskrbe s
pitno vodo,

(d)da se uvedejo strožji predpisi od standardnih, v nekaterih
primerih celo prepoved, če samočistilna sposobnost vode
prejemnice in njenega ekosistema to zahteva v skladu s četrtim
odstavkom,

(b) preprečujejo onesnaževanje virov podtalnice, zlasti tistih, ki
so dolgoročno predvideni za preskrbo s pitno vodo, predvsem
onesnaževanje z nitrati, sredstvi za zaščito rastlin, pesticidi in
drugimi nevarnimi snovmi,

(e)da pristojni organi nadzorujejo, ali se dejavnosti, ki lahko
povzročijo čezmejne vplive, izvajajo v skladu z zahtevanimi
dovoljenji in določbami,

(c) do najmanjše mere zmanjšujejo tveganja onesnaževanja
zaradi nesreč s preventivnimi in nadzornimi ukrepi,

(f) da se izvaja presoja vplivov na okolje v skladu z nadnacionalnimi in mednarodnimi predpisi ter drugimi postopki za
vrednotenje in presojo vplivov na okolje,

(d) upoštevajo možne vplive na kakovost vode, ki so posledica
načrtovanih dejavnosti in tekočih ukrepov v skladu z drugim
odstavkom 3. člena,
(e) vrednotijo pomen različnih elementov biotopov za rečno
ekologijo in predlagajo ukrepe za izboljšanje vodnih in obrežnih
ekoloških razmer.

(g)da pristojni organi pri načrtovanju, izdajanju dovoljenj in
izvajanju dejavnosti ter ukrepov, navedenih v drugem odstavku
3. člena in drugem odstavku 16. člena, upoštevajo možnost
nesreč s snovmi, nevarnimi za vodo in predpisujejo preventivne
ukrepe ter pravila ravnanja za ukrepe po nesreči.

7. člen
OMEJEVANJE IZPUSTOV, CILJI IN MERILA ZA
KAKOVOST VODE

8. člen
EVIDENTIRANJE EMISIJSKIH VIROV, AKCIJSKI
PROGRAMI IN PREGLED OPRAVLJENIH NALOG

(1) Pogodbenice ob upoštevanju predlogov Mednarodne komisije
določajo omejitve izpustov za posamezne gospodarske sektorje
ali industrije, izražene kot obremenitve in koncentracije
onesnaženja in temelječe, kolikor je to mogoče, na tehnologijah z
nizko stopnjo ali brez odpadnih snovi pri viru. Pri odvajanju nevarnih
snovi morajo omejitve izpustov temeljiti na najboljših razpoložljivih
tehnologijah za znižanje emisije pri viru oziroma za čiščenje odplak.
Pri komunalnih odpadnih vodah morajo omejitve emisij temeljiti na
uporabi vsaj biološke ali enakovredne ravni čiščenja.

(1) Pogodbenice občasno evidentirajo ustrezne točkovne in
razpršene vire onesnaževanja v porečju reke Donave, vključno
z že sprejetimi preventivnimi ukrepi in ukrepi zmanjševanja emisij
iz posameznih izpustov, in evidentirajo tudi dejansko učinkovitost
teh ukrepov v skladu z določbami pododstavka a) drugega
odstavka 5. člena.
(2) Pogodbenice na podlagi teh evidenc postopno izdelajo seznam
nadaljnjih preventivnih ukrepov in ukrepov zmanjševanja emisij,
ki jih je treba sprejeti postopno, če je to potrebno za doseganje
ciljev te konvencije.

(2) Pogodbenice ob upoštevanju najboljše okoljevarstvene prakse
pripravijo dopolnilne določbe za preprečevanje ali zmanjševanje
vnosa nevarnih snovi in hranil iz razpršenih virov, predvsem tam,
kjer glavni viri onesnaževanja izvirajo iz kmetijstva.

(3) Evidentiranje emisijskih virov onesnaževanja in seznam
potrebnih ukrepov sta podlaga za izdelavo skupnih akcijskih
programov, ki jih pogodbenice pripravljajo ob upoštevanju
prednostnih nalog glede na nujnost in učinkovitost. Cilj teh akcijskih
programov je predvsem zmanjšanje obremenitev in koncentracij
onesnaževanja tako iz industrijskih in komunalnih točkovnih kot
razpršenih virov. Akcijski programi med drugim vključujejo tudi
preventivne ukrepe in ukrepe zmanjševanja emisij s terminskimi
načrti in predračuni stroškov.

(3) Za namene prvega in drugega odstavka Priloge II k tej konvenciji vsebuje seznam gospodarskih sektorjev in industrij kot tudi
dodatni seznam nevarnih snovi in skupin snovi, katerih odvod iz
točkovnih ali vnos iz razpršenih virov se mora preprečiti ali občutno
zmanjšati. Za sprotno dopolnjevanje Priloge II je odgovorna
Mednarodna komisija.
(4) Pogodbenice, kjer je to ustrezno, določajo cilje kakovosti vode
in uporabljajo kakovostna merila za preprečevanje, nadzor in
zmanjšanje čezmejnega vpliva. Splošne smernice za to so
navedene v Prilogi III, ki jo pogodbenice uporabljajo in navajajo
tako na domači ravni kot skupaj, če je to ustrezno.

(4) Poleg tega pogodbenice spremljajo napredovanje pri izvajanju
skupnih akcijskih programov in pripravljajo redna poročila o
izvajanju akcijskega programa. Ta poročila vključujejo tako
izvajanje zaščitnih ukrepov kot doseženi napredek okoljskih
razmer v vodotoku na podlagi dejanske presoje.

(5) Pogodbenice zagotavljajo potrebne temeljne pogoje in izvajanje
s ciljem učinkovitega omejevanja emisij na območjih pod svojo
jurisdikcijo.
poročevalec, št. 16

26

13. februar 1998

(c) podatke o njihovih zakonit;, uredbah in drugih splošnih predpisih, ki urejajo varstvo in gospodarjenje z reko Donavo in vodami
na območju njenega porečja, ali podatke, ki so pomembni za
tovrstna vprašanja,

9. člen
PROGRAMI MONITORINGA
Pogodbenice na podlagi svojih domačih dejavnosti sodelujejo pri
monitoringu in vrednotenju podatkov:
(1) V ta namen

(d) sporočila najkasneje v dogovorjenem času, potem ko je
Mednarodna komisija sorejela svoj sklep o načinu, časovnem
okviru in finančnih izdatkih za izvajanje akcijskih odločitev na
nacionalni ravni, kot so priporočila, programi in ukrepi,

- usklajujejo ali druga drugi prilagajajo metodologije monitoringa in
vrednotenje, kot jih uporabljajo na domačih ravneh, predvsem
na področju kakovosti voda, nadzora emisij, napovedi poplav in
vodne bilance, da bi dosegle primerljive rezultate, ki bi jih uvedle
v skupne dejavnosti monitoringa in vrednotenja,

(e) imenovanje pristojnih ustanov, na katere se lahko obrne
Mednarodna komisija ali druga pogodbenica zaradi sodelovanja
v okviru te konvencije,
(f) sporočila o načrtovanih dejavnostih, ki zaradi svoje narave
lahko povzročijo čezmejne vplive.

- razvijajo usklajene ali skupne sisteme monitoringa z uporabo
stacionarnih ali prenosnih merilnih naprav, komunikacijskih
naprav in naprav za obdelavo podatkov,

11. člen
POSVETOVANJA

- razvijajo in izvajajo skupne programe za spremljanje vodnih
razmer v porečju reke Donave tako glede kakovosti kot količine
vode, plavin in obrežnih ekosistemov, kot podlago za presojo
čezmejnih vplivov, kot so čezmejno onesnaževanje,
spremembe rečnih režimov in vodne bilance, poplave in
nevarnosti zaradi ledu,

(1) Po predhodni izmenjavi informacij se pogodbenice na katere
se to nanaša na zahtevo ene ali več prizadetih pogodbenic začnejo
posvetovati o načrtovanih dejavnostih iz drugega odstavka 3.
člena, ki lahko povzročijo čezmejne vplive, če omenjena
izmenjava informacij in posvetovanja niso že zajeta v
dvostranskem ali drugem mednarodnem sodelovanju. Posvetovanja se morajo praviloma izvesti v okviru Mednarodne komisije
in z namenom doseči rešitev.

- razvijajo skupne ali usklajene metodologije za monitoring in
vrednotenje odtokov odpadnih voda vključno z obdelavo,
ocenjevanjem in dokumentiranjem podatkov ob upoštevanju
pristopa omejevanja emisij, specifičnega za gospodarski sektor
(1. del Priloge II),

(2) Pred sklepanjem o načrtovanih dejavnostih pristojni organi,
če ne gre za pretečo nevarnost, počakajo na rezultate posvetovanj, razen če niso končana vsaj eno leto po začetku posvetovanj.

- evidentirajo ustrezne točkovne vire, vključno evidencami
odvodnje snovi, ki onesnažujejo (evidence emisij), in ocenjujejo
onesnaženost vode iz razpršenih virov ob upoštevanju 2. dela
Priloge II, te dokumente usklajujejo glede na dejansko stanje.

12. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ
(1) V skladu z odločitvijo Mednarodne komisije pogodbenice
izmenjujejo razpoložljive podatke, med drugim o:

(2) Predvsem se sporazumejo o točkah monitoringa, značilnostih
kakovosti reke in parametrih onesnaževanja, ki naj se v porečju
reke Donave redno in dovolj pogosto ocenjujejo ob upoštevanju
ekološke in hidrološke narave vodnega toka, pa tudi značilnih
emisij snovi, ki onesnažujejo na določenem delu porečja.

(a) splošnih razmerah vodnega okolja na prispevnem področju
reke Donave,
(b) doseženih izkušnjah pri uporabi in delovanju najboljših
razpoložljivih tehnologij ter rezultatov raziskav in razvoja,

(3) Vsaka pogodbenica na podlagi usklajene metodologije pripravi
nacionalno vodno bilanco kot tudi splošno vodno bilanco porečja
reke Donave. V ta namen zagotovijo potrebne povezovalne
podatke, ki so z uporabo usklajene metodologije dovolj primerljivi.
Na isti podatkovni podlagi se lahko pripravijo tudi vodne bilance
glavnih pritokov reke Donave.

(c) podatkih glede emisij in monitoringa,
(d) sprejetih in načrtovanih ukrepih za preprečevanje, nadzor in
zmanjšanje čezmejnih vplivov,
(e) predpisih o odvajanju odpadne vode,

(4) Pogodbenice občasno presojajo pogoje za kakovost reke
Donave in napredovanje sprejetih ukrepov s ciljem preprečevati,
nadzorovati in zmanjševati čezmejne vplive. Rezultati bodo
predstavljeni javnosti v ustreznih publikacijah.

(f) nesrečah z vodi nevarnimi snovmi.
(2) Da bi uskladile omejitve emisij izpustov, se pogodbenice
zavežejo, da bodo izmenjavale informacije o svojih predpisih.

10. člen
OBVEZNOSTI POROČANJA

(3) Če pogodbenico druga pogodbenica zaprosi za podatke ali
informacije, ki niso na voljo, si prva prizadeva ugoditi prošnji, pri
čemer pogodbenici prosilki postavi pogoj, da plača razumne izdatke
za zbiranje oziroma za morebitno obdelavo takih podatkov ali
Informacij.

Pogodbenice Mednarodni komisiji poročajo o temeljnih vprašanjih,
s katerimi mora biti seznanjena, da bi lahko izpolnjevala svoje
naloge. Ta poročila vključujejo predvsem:
(a) poročila in dokumente, predvidene v tej konvenciji, ali ki jih
zahteva Komisija,

(4) Za namene izvajanja te konvencije pogodbenice omogočajo
Izmenjavo najboljših razpoložljivih tehnologij, predvsem s
spodbujanjem: komercialne izmenjave razpoložljivih tehnologij,
neposrednih gospodarskih stikov in sodelovanja, vključno s
skupnim vlaganjem, izmenjave informacij in izkušenj in
zagotavljanje tehnične pomoči. Pogodbenice se prav tako

(b) informacije o obstoju, sklenitvi, dopolnitvi ali preklicu
dvostranskih in mnogostranskih sporazumov In pogodb, ki urejajo
varstvo in gospodarjenje z reko Donavo In vodami na območju
njenega porečja, ali informacije, pomembne za tovrstna vprašanja,
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zavezujejo, da bodo pripravljale skupne izobraževalne programe
in organizirale ustrezne seminarje in srečanja.

15. člen
RAZISKAVE IN RAZVOJ

(5) Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice ali obveznosti
pogodbenic po njihovi domači zakonodaji, predpisih, upravne
določbe ali sprejeti pravni praksi ter veljavnih mednarodnih
predpisih o varstvu podatkov, povezanih z osebnimi podatki,
intelektualno lastnino, vključno s tajnostjo industrijskih ali poslovnih
podatkov ali državno varnostjo.

(1) Da bi pospešile dosego ciljev te konvencije, pogodbenice
pripravijo dopolnilne ali skupne programe znanstvenega ali
tehničnega raziskovanja in v skladu s postopkom, ki ga bo določila
Mednarodna komisija, komisiji pošiljajo:
(a) rezultate takih dopolnilnih, skupnih ali drugih pomembnih
raziskav, do katerih imajo dostop javni organi,

(6) Če se pogodbenica vendarle odloči, da bo drugi pogodbenici
priskrbela tako varovane podatke, mora pogodbenica, ki prejema
take varovane podatke, spoštovati zaupnost prejetih podatkov
kot tudi pogoje, pod katerimi se podatki dajejo, in jih uporabiti le za
namene, za katere so ji bili dani.

(b) ustrezne dele drugih znanstvenih in tehničnih raziskav.
(2) Tako imajo pogodbenice vpogled v delo, ki ga na teh področjih
opravljajo ali podpirajo ustrezne mednarodne organizacije in
agencije.

13. člen
VARSTVO PREJETIH PODATKOV

16. člen
OBVEŠČANJE, SISTEMI ZA OPOZARJANJE IN
ALARMIRANJE K PRIPRAVLJENOSTI, NAČRTI ZA
RAVNANJE V IZREDNIH RAZMERAH

Če se po tej konvenciji industrijski in poslovni ali drugi zaupni
podatki sporočajo v skladu z domačimi zakoni, pogodbenice
prejemnice teh podatkov upoštevajo njihovo tajnost in jih uporabljajo
le za tiste namene, ki so določeni v tej konvenciji, in jih ne objavljajo
ali dajejo na voljo tretjim. Če katera od pogodbenic meni, da ni
sposobna izpolniti te obveznosti glede zaupnih podatkov, ki jih je
prejela, o tem nemudoma obvesti pogodbenico pošiljateljico in
prejete podatke vrne. Osebni podatki se pošljejo pogodbenicam
v skladu z domačo zakonodajo pogodbenice pošiljateljice.
Prejemnica osebne podatke uporablja le za dogovorjen namen in
pod pogoji, ki jih določi pošiljateljica.

(1) Pogodbenice skrbijo za usklajeno ali skupno obveščanje ter
za sisteme za opozarjanje in alarmiranje k pripravljenosti na
področju celotnega porečja v tolikšni meri, kot je to potrebno za
dopolnitev obstoječih sistemov, ki delujejo na dvostranski ravni.
Posvetujejo se o načinih in sredstvih za usklajevanje domačega
obveščanja, sistemov za opozarjanje in alarmiranje k pripravljenosti ter načrtov za ravnanje v izrednih razmerah.
(2) Pogodbenice v okviru Mednarodne komisije druga drugo
obveščajo o pristojnih organih ali kontaktnih mestih, določenih ob
izrednih dogodkih, kot so nesreče zaradi onesnaženja, druge
kritične vodne razmere, poplave in nevarnosti zaradi ledenih plošč.
V skladu s tem pristojni organi sodelujejo pri pripravi skupnih
načrtov za ravnanje v izrednih razmerah in, kjer je to potrebno,
na dvostranski ravni dopolnjujejo obstoječe načrte.

14. člen
OBVEŠČANJE JAVNOSTI
(1) Pogodbenice zagotavljajo, da njihovi pristojni organi na razumno
zahtevo dajejo fizičnim ali pravnim osebam, čim prej je to mogoče,
na voljo informacije o stanju ali kakovosti vodnega okolja v porečju
Donave za plačilo razumnih stroškov, in ne da bi te osebe morale
dokazovati svoj interes.

(3) Če pristojni organ ugotovi nenadno povečanje nevarnih snovi
v reki Donavi ali v vodah na njenem prispevnem področju ali
prejme obvestilo o katastrofi ali nesreči, ki lahko resno vpliva na
kakovost vode reke Donave in prizadene nizvodni tok v
podonavskih državah, mora o tem nemudoma obvestiti določena
kontaktna mesta in Mednarodno komisijo v skladu s postopkom,
ki ga uvede Komisija.

(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena, ki jih imajo javni
organi, se lahko dajejo v pisni, vizualni, ustni ali podatkovni obliki.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v pravico pogodbenic, da v
skladu s svojo domačo zakonodajo in ustreznimi mednarodnimi
predpisi odklonijo zahtevo po taki informaciji, če ta prizadene:

(4) Da bi pristojni organi lahko nadzorovali in zmanjšali tveganja
poplav, vključno z nevarnostmi, ki jih povzroča led, morajo
nizvodne podonavske države, ki bi bile lahko prizadete, in Mednarodno komisijo nemudoma obvestiti o nastalem pojavu in
napredovanju poplav kot tudi o napovedih predvidenih nevarnosti
zaradi ledu.

(a) zaupnost postopkov javnih organov, mednarodne odnose in
narodno obrambo,
(b) javno varnost,
(c) zadeve, ki so ali so bile "sub judice" ali v preiskavi, vključno z
disciplinskimi preiskavami, ali na katere se predhodni postopki
nanašajo,

17. člen
MEDSEBOJNA POMOČ

(d) zaupne poslovne in industrijske podatke kot tudi intelektualno
lastnino,

(1) Pogodbenice si zaradi trdnejšega sodelovanja in lažjega
izpolnjevanja obveznosti po tej konvenciji, predvsem ob kriznih
razmerah v rečnem režimu in okolju, medsebojno pomagajo, ko
ena od njih zaprosi za pomoč.

(e) zaupnost osebnih podatkov oziroma kartotek,
(f) gradivo, ki ga priskrbi tretji, ne da bi bil pravno zavezan to
storiti,

(2) Mednarodna komisija izdela postopke za vzajemno pomoč, ki
se med drugim nanašajo na naslednja vprašanja:

(g) gradivo, katerega razkritje bi prispevalo k večji verjetnosti,
da bi bilo okolje, na katero se to gradivo nanaša, prizadeto.

(a) usmerjanje, nadzor, usklajevanje in spremljanje pomoči,

(4) Javni organ mora osebi, ki zahteva informacijo, čim prej
odgovoriti. Razlogi za zavrnitev informacije morajo biti dani v pisni
obliki.

(b) lokalne ugodnosti in storitve, ki jih zagotovi pogodbenica, ki
prosi za pomoč, vključno s poenostavitvijo formalnosti ob
prehodu meje,
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(c) ureditev nadomestila za pogodbenico oz. njeno osebje, ki
daje pomoč, in nadomestila za morebitni tranzit čez ozemlja
tretjih pogodbenic,

IV. DEL
DOLOČBE O POSTOPKU IN KONČNE DOLOČBE

(d) načini vračanja stroškov za opravljene storitve pomoči.

20. člen
VELJAVNOST PRILOG
Priloge od I do V so pod pogoji določb 23. člena sestavni del te
konvencije.

III. DEL

21. člen
OBSTOJEČI IN DOPOLNILNI SPORAZUMI

MEDNARODNA KOMISIJA
18. člen
USTANOVITEV, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

Pogodbenice po načelu enakopravnosti in vzajemnosti tam, kjer
je potrebno odpraviti protislovja, prilagodijo obstoječe dvostranske
in mnogostranske sporazume ali druge dogovore temeljnim
načelom te konvencije in sklenejo dopolnilne sporazume ali druge
dogovore.

(1) Ustanovi se Mednarodna komisija za varstvo reke Donave, v
tej konvenciji imenovana Mednarodna komisija, z namenom
izvajanja ciljev in določb te konvencije. Pogodbenice sodelujejo v
okviru Mednarodne komisije. Mednarodna komisija izdeluje predloge in priporočila, ki jih pošilja pogodbenicam, da bi te v skladu s
1. do 18. členom lahko izpolnjevale svoje obveznosti.

22. člen
KONFERENCA POGODBENIC
(1) Pogodbenice se sestajajo na priporočilo Mednarodne komisije.

(2) Sestava in postopki Mednarodne komisije kot tudi njene
pristojnosti so podrobno določeni v Prilogi IV k tej kovenciji, ki je
statut Komisije.

(2) Na teh sestankih na podlagi poročila Mednarodne komisije
pogodbenice predvsem proučujejo politična vprašanja, ki se
nanašajo na izvajanje te konvencije, in sprejemajo ustrezna
priporočila ali odločitve.

(3) Poleg zadev, ki so ji izrecno zaupane, je Mednarodna komisija
pristojna, da obravnava vse druge zadeve, ki so ji zaupane z
mandatom pogodbenic v okviru 3. člena te konvencije.

(3) Pogodbenica, katere vodja delegacije deluje kot predsednik
Mednarodne komisije, predseduje takim sestankom.

(4) Izvajanje sklepov, ki jih sprejme Mednarodna komisija, je
zagotovljeno z obveznostmi pogodbenic, da v skladu z 10. členom
Komisiji poročajo kot tudi z določbami te konvencije glede notranjih
podlag in izvajanja večstranskega sodelovanja.

(4) Konferenca pogodbenic je pristojna za sprejemanje priporočil
ali odločitev pod pogojem, da so po uradnem sklicu na sestanku
navzoče vsaj tri četrtine vseh pogodbenic. Če v tej konvenciji ni
drugače določeno, si konferenca pogodbenic prizadeva doseči
sporazum s konsenzom. Če konsenza ni mogoče doseči,
predsedujoči razglasi, da so vsa prizadevanja, da bi dosegli
konsenz, izčrpana. Po tej razglasitvi se priporočilo ali odločitev
sprejme s štiripetinsko večino pogodbenic, ki so navzoče in
glasujejo.

(5) Mednarodna komisija presoja izkušnje, pridobljene z izvajanjem te konvencije, in po potrebi pogodbenicam daje predloge
glede sprememb ali dodatkov k tej konvenciji oziroma pripravlja
podlago za izdelavo nadaljnjih predpisov o varstvu in upravljanju
reke Donave in voda v njenem porečju.
(6) Mednarodna komisija odloča o sodelovanju z mednarodnimi
in nacionalnimi organizacijami ali drugimi organi, ki se ukvarjajo z
varstvom in upravljanjem reke Donave in voda v njenem porečju,
ali jih to zanima ali jih zanimajo splošna vprašanja varstva in
upravljanja voda. Cilj tega sodelovanja je povečati usklajenost in
preprečevati podvajanje.

(5) Odločitev postane zavezujoča prvi dan enajstega meseca po
datumu sprejema, in sicer za vse pogodbenice, ki so zanjo glasovale in v tem času niso izvršilnega sekretarja pisno obvestile, da
te odločitve ne morejo sprejeti. Vendar se to uradno obvestilo
lahko kadar koli umakne, umik začne veljati, ko ga prejme izvršilni
sekretar. Za vse druge pogodbenice, ki so izvršilnega sekretarja
pisno obvestile, da odločitev lahko sprejmejo, postane odločitev
zavezujoča od trenutka dalje, ko je bilo uradno obvestilo prejeto,
oziroma prvi dan enajstega meseca po datumu sprejema
odločitve, kar je pozneje.

19. člen
PREHOD GLEDE NA BUKAREŠKO DEKLARACIJO
Dela, ki so jih pogodbenice opravile v okviru Deklaracije o
sodelovanju donavskih držav pri vprašanjih gospodarjenja z
vodami reke Donave, predvsem pri varstvu reke Donave pred
onesnaževanjem, ki so jih delovne skupine za kakovost vode,
obveščanje o poplavah in njihovem napredovanju in vodno bilanco
Podpisale 13. decembra 1985 (Bukareška deklaracija), se
Prenesejo v to konvencijo.

(6) Če pa bi priporočilo ali odločitev imela finančne posledice, se
lahko sprejme le s konsenzom.
23. člen
SPREMEMBE KONVENCIJE
Konvencija se dopolnjuje, kot sledi:
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(1) Vsaka pogodbenica sme predlagati spremembo te konvencije.
Besedilo predlagane spremembe skupaj s predlogom sklica
konference pogodbenic pošlje depozitar pogodbenicam v pisni
obliki.

25. člen
PODPIS
Ta konvencija je na voljo za podpis donavskim državam, ki so
polno upravičene do pravic in privilegijev članstva v Združenih
narodih v skladu z Ustanovno listino ZN, kot tudi Evropski
skupnosti in kateri koli drugi regionalni organizaciji za gospodarsko
povezovanje, na katero so države kot njene članice prenesle
pristojnost za zadeve, ki jih ureja ta konvencija, v Sofiji 29. junija
1994.

(2) Če vsaj tri četrtine pogodbenic podpira predlog za sklic konference pogodbenic, depozitar skliče konferenco pogodbenic v
šestih mesecih na sedežu Mednarodne komisije.
(3) Sprememba se na konferenci pogodbenic lahko sprejme le s
konsenzom.

26. člen
RATIFIKACIJA, SPREJETJE ALI ODOBRITEV

(4) Vlada, ki je depozitar predloži sprejeto spremembo pogodbenicam v ratifikacijo, sprejetje ali odobritev. Ratifikacija, sprejetje ali
odobritev spremembe se vladi, ki je depozitar, sporočijo .v pisni
obliki.

Ta konvencija se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji,
sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri vladi Romunije, ki deluje
kot depozitar te konvencije.

(5) Za pogodbenice, ki so spremembo ratificirale, sprejele ali
odobrile, ta začne veljati trideseti dan, potem ko je vlada, ki je
depozitar, prejela uradno obvestilo o njeni ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi vsaj v štirih petinah pogodbenic. Za vse druge
pogodbenice sprememba začne veljati trideseti dan, potem ko so
deponirale svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi
spremembe.

27. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja
devete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. Za vsako
državo ali regionalno organizacijo za gospodarsko povezovanje,
ki ratificira, sprejme, odobri to konvencijo ali pristopi k njej po
deponiranju devete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu, ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu,
ko je deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu.

(6) Mednarodna komisija lahko spremeni Priloge I, II in III v skladu
s 5. členom svojega statuta.
24. člen
REŠEVANJE SPOROV

28. člen
PRISTOP, SODELOVANJE

(1) Če med dvema ali več pogodbenicami nastane spor zaradi
razlage ali uporabe te konvencije, si ga prizadevajo rešiti s
pogajanjem ali na drug, za stranki v sporu sprejemljiv način, in če
je ustrezno, tudi s pomočjo Mednarodne komisije.

(1) Država ali regionalna organizacija za gospodarsko
povezovanje iz 25. člena te konvencije, ki ni podpisala te
konvencije, lahko k njej pristopi. Listina o pristopu se deponira pri
depozitarju.

(2)
(a) Če stranki v sporu spora v skladu s prvim odstavkom tega
člena ne moreta rešiti v razumnem času, ki pa ni daljši kot
dvanajst mesecev, potem ko je stranka v sporu Mednarodno
komisijo obvestila o sporu, se spor predloži v obvezno
odločanje po enem od načinov za mirno reševanje:

(2) Države pogodbenice lahko soglasno povabijo katero koli drugo
državo ali regionalno organizacijo za gospodarsko povezovanje,
da pristopi k tej konvenciji ali pri njej sodeluje s posvetovalnim
statusom.
29. člen
ODPOVED

- Meddržavnemu sodišču,
- arbitraži v skladu s Prilogo V k tej konvenciji.

Kadar koli po petih letih od dne, ko je ta konvencija za določeno
pogodbenico začela veljati, jo lahko ta pogodbenica s pisnim
uradnim obvestilom, poslanim depozitarju, odpove. Odpoved
začne veljati eno leto po tem, ko je depozitar prejel uradno obvestilo.

(b) Pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k
tej konvenciji ali kadar koli pozneje depozitarju pošlje pisno
izjavo, da za spor, ki ni bil rešen v skladu s prvim odstavkom
tega člena, sprejema enega ali oba načina za reševanje sporov,
navedena v pododstavku (a) tega odstavka.

30. člen
NALOGE DEPOZITARJA

(c) Če stranki v sporu sprejmeta oba načina za reševanje sporov,
navedena v pododstavku (a) tega odstavka, se spor pošlje v
reševanje Meddržavnemu sodišču, razen če se stranke ne
dogovorijo drugače.

Vlada, ki je depozitar, izvaja naloge depozitarja te konvencije,
predvsem depozitar obvešča pogodbenice o:

(d) Če stranke v sporu ne sprejmejo istega načina za reševanje
sporov, navedenega v pododstavku (a) tega odstavka, se
spor pošlje v reševanje arbitraži.

(a) deponiranih listinah o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu,
o odpovedi ali o drugih Informacijah, izjavah in listinah,
predvidenih v tej konvenciji,

(e) Pogodbenica, ki ni poslala izjave v skladu s pododstavkom
(b) tega odstavka ali katere izjava ni več veljavna, se šteje,
da je sprejela arbitražo.

(b) datumu začetka veljavnosti te konvencije.
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V potrditev tega so podpisani, ki so jih pravilno pooblastile njihove
vlade, podpisali Konvencijo o sodelovanju pri varstvu in trajnostni
uporabi reke Donave (Konvencijo o varstvu reke Donave).

31. člen
VERODOSTOJNA BESEDILA, DEPOZITAR
Izvirnik te konvencije, katerega angleško in nemško besedilo sta
verodostojni, se deponira pri vladi Romunije, ki pošlje overjene
izvode besedil pogodbenicam.

Sestavljeno v Sofiji 29. junija 1994.

5. Izraz "tehnologije" vključuje tako uporabljeno tehnologijo kot
način, po katerem so naprave zasnovane, zgrajene, vzdrževane,
upravljane in odstranjene.

PRILOGA I
1. DEL
NAJBOLJŠE RAZPOLOŽLJIVE TEHNOLOGIJE
1. Uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij poudarja čiste
tehnologije, če so na voljo.

2. DEL
NAJBOLJŠA OKOLJSKA PRAKSA

2. Izraz "najboljše razpoložljive tehnologije" pomeni najnovejšo
razvojno stopnjo najsodobnejših delovnih postopkov, naprav ali
delovnih metod, ki kažejo praktično primernost posameznega
ukrepa za omejevanje odtokov emisij iz izpustov in odlaganja
odpadkov. Pri ugotavljanju, ali delovni postopki, naprave in delovne
metode v splošnem ali v posameznih primerih pomenijo najboljše
razpoložljive tehnologije, je treba posebno pozornost posvečati:

1. Najboljša okoljska praksa pomeni uporabo najprimernejše
kombinacije strategij in ukrepov nadzora varstva okolja po sektorjih.
2. Pri določanju, katera kombinacija ukrepov je najboljša okoljska
praksa, je treba zlasti pozorno pretehtati:

(e) vrsti in količini posameznih odtokov in emisij iz izpustov.

- načelo preventive,
- tveganost proizvoda in njegove proizvodnje, uporabe in
končnega odlaganja za okolje (načelo odgovornosti),
- nadomestitev s čistejšimi dejavnostmi ali snovmi, ki manj
onesnažujejo in varčevanje z viri, vključno z energijo (načelo
zmanjšanja na najmanjšo možno mero),
- obseg uporabe,
- možno korist ali škodo, ki jo nadomestni material ali dejavnosti
pomenijo za okolje,
- napredek in spremembe v znanstvenih spoznanjih in
razumevanju,
- časovne omejitve pri izvajanju,
- družbene in gospodarske posledice.

3. Iz tega izhaja, da se "najboljše razpoložljive tehnologije" za
posamezni postopek spreminjajo s časom glede na tehnološki
napredek, gospodarske in družbene dejavnike kot tudi glede na
spremembe pri znanstvenih spoznanjih in razumevanju.

3. Iz tega izhaja, da se najboljša okoljska praksa za posamezne
vire vplivov spreminja s časom glede na tehnološki napredek,
gospodarske in družbene dejavnike kot tudi glede na spremembe
v znanstvenih spoznanjih in razumevanju.

4. Če zmanjšanje količine odtokov in emisij iz izpustov zaradi
uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij ne daje okolju
sprejemljivih rezultatov, se morajo izvajati dodatni ukrepi.

4. Če zmanjšanje vplivov kot posledica najboljše okoljske prakse
ne vodi k rezulatom, ki so za okolje sprejemljivi, je treba izvajati
dodatne ukrepe in na novo opredeliti najboljšo okoljsko prakso.

(a) primerljivim delovnim postopkom, napravam ali delovnim
metodam, ki so bili v zadnjem času uspešno preizkušeni,
(b) tehnološkemu napredku in spremembam pri znanstvenih
spoznanjih in razumevanju,
(c) gospodarski izvedljivosti takih tehnologij,
(d) časovnim omejitvam za postavitev naprav tako v novih kot
obstoječih obratih,
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G) proizvodnja visoko disperznih oksidov,

PRILOGA II

(k) proizvodnja barijevih spojin.
GOPODARSKI SEKTORJI IN NEVARNE SNOVI

5. V sektorju organske kemiie:

1. del: Seznam gospodarskih sektorjev in industrij:
(a) proizvodnja osnovnih kemikalij,
1. V sektorju proizvodnje toplote, energetike in rudarstva:
(b) proizvodnja barvil, pigmentov, barv,
(a) ravnanje z dimniškimi in izpušnimi plini, žlindrami, kondenzati
iz obratov za sežiganje,

(c) proizvodnja in predelava umetnih vlaken,

(b) hladilni sistemi,

(d) proizvodnja in predelava plastike, gume, kavčuka,

(c) obdelava premoga in rud,

(e) proizvodnja organskih halogenih spojin,

(d) oplemenitenje premoga in pridobivanje stranskih proizvodov
premoga, briketiranje,

(f) proizvodnja organskih eksplozivov, trdnih goriv,
(g) proizvodnja dodatkov v industriji usnja, papirja in tekstila,

(e) proizvodnja lesnega lignita, aktivnega oglja
(h) proizvodnja farmacevtskih izdelkov,
2. V industriji kamna in gline, gradbenega materiala, stekla in
Keramike;

(i) proizvodnja biocidov,

(a) prozvodnja vlaknastega cementa In izdelkov iz vlaknastega
cementa,

(j) proizvodnja surovin za pralne praške in čistila,
(k) proizvodnja kozmetike,

(b) proizvodnja in predelava stekla, steklenih vlaken, mineralnih
vlaken,

(I) proizvodnja želatin, kožnih in drugih lepil.

(c) proizvodnja keramičnih proizvodov

6. V sektorju mineralnih in sintetičnih oli:

3. V KovinsKi industriji;

(a) predelava mineralnih olj, proizvodnja in rafiniranje izdelkov iz
mineralnih olj, proizvodnja ogljikovodikov,

(a) Obdelava in predelava kovin: elektrogalvanske delavnice,
lužilnice, obrati za anodno oksidacijo, polirnice, obrati za vročo
galvanizacijo, kalilnice jekla, obrati za proizvodnjo tiskanih
vezij, izdelava baterij, emajliranje, mehanične delavnice,
polirnice drsnih utorov,

(b) pridobivanje olja iz mešanic olja in vode, obrati za izločanje
snovi iz emulzij, pridobivanje in obdelava odpadnega olja,
(c) proizvodnja sintetičnih olj.

(b) proizvodnja železa in jekla, vključno z livarstvom,
(c) proizvodnja barvnih kovin, vključno z livarstvom,

7. V sektorjih tiskarn, kopirnic. obratov za površinsko obdelavo
in izdelavo plastičnih obloo kot tudi drugih oblik predelave smol in
plastičnega materiala;

(d) proizvodnja železovih zlitin.

(a) proizvodnja tiskanih in grafičnih izdelkov, kopirnice,

4. V sektorju anorganske kemiie:

(b) fotografski in filmski laboratoriji,

(a) proizvodnja osnovnih kemikalij,

(c) proizvodnja folij, nosilcev slike in zvoka,

(b) proizvodnja mineralnih kislin, baz, soli,

(d) proizvodnja premazanega in impregniranoga materia.

(c) proizvodnja alkalij, lugov in klora s pomočjo elektrolize
alkalijevega klorida,

8. V lesnem in celuloznem sektorju:
(a) proizvodnja celuloze, papirja in lepenke,

(d) proizvodnja mineralnih gnojil (razen kalijevih gnojil), soli
fosforne kisline, fosfatov za krmo,

(b) proizvodnja in površinska obdelava iveric.

(e) proizvodnja natrijevega karbonata,

9. V tekstilnem, usnjarskem in krznarskem sektorju:

(f) proizvodnja korunda,

(a) proizvodnja in apretura tkanin,

(g) proizvodnja anorganskih pigmentov, mineralnih pigmentov,

(b) proizvodnja in apretura usnja, proizvodnja umetnega usnja,
apretura krzna,

(h) proizvodnja polprevodnikov, usmernikov, fotoelektričnih celic,

(c) kemično čiščenje, pralnice, pranje loščenega blaga, pranje
volnenenega materiala.

(i) proizvodnja eksplozivov, vključno s pirotehniko,
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10. Druai sektorji;

vsebujejo določene skupine snovi, je treba opozoriti na nekatere
posamezne snovi, ki lahko imajo v praksi lahko odločilni pomen.

(a) recikliranje, obdelava, skladiščenje, natovarjanje, raztovarjanje in odlaganje odpadkov ter odpadnih snovi, skladiščenje,
natovarjanje, raztovarjanje in prenos kemikalij,

Snovi
1. Živo srebro
2. Kadmij
3. Baker
4. Cink
5. Svinec
6. Arzen
7. Krom
8. Nikelj
9. Bor
10. Kobalt
11. Selen
12. Srebro
13. Drin
14. HCH
15. DDT
16. Pentaklorofenol
17. Heksaklorobenzen
18. Heksaklorobutadien
19. Ogljikov tetraklorid
20. Kloroform
21. Trifluralin
22. Endosulfan
23. Slmazin
24. Atrazin
25. Tributilijeve spojine
26. Trifenilijeve spojine
27. Acinfos-etil
28. Acinfos-metil
29. Fenitrotion
30. Fention
31. Malation
32. Paration
33. Paration-metil
34. Diklorvos
35. Trikloretilen
36. Tetrakloretilen
37. Triklorbenzen
38. Dikloretan 1, 2
40. Dioksini

(b) medicinske in znanstvene raziskave in razvoj, bolnišnice,
ambulante, radiološki inštituti, laboratoriji, testirnlce,
(c) Industrijski čistilni obrati, čiščenje industrijskih zabojnikov,
(d) avtomehanične delavnice, avtopralnice,
(e) čiščenje vode,
(f) barvanje in lakiranje,
(g) proizvodnja in predelava rastlinskih in živalskih izvlečkov,
(h) proizvodnja in predelava mikroorganizmov in virusov z in
vitro spojenimi nukleinskimi kislinami,
(i) industrijski sektorji, ki uporabljajo radioaktivne snovi (jedrska
industrija)
2. del: Priročni seznam nevarnih snovi in skupin snovi:
A. Prednostne skupine snovi
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

težke kovine in njihove spojine,
spojine organskih halogenov,
organske spojine fosforja in kositra,
sredstva za zaščito rastlin, pesticidi (fungicidi, herbicidi,
insekticidi, algicidi) in kemikalije, ki se uporabljajo za zaščito
lesa, celuloze, papirja, kož in tekstila itd.,
olja in ogljikovodiki naftnega izvora,
druge organske spojine, ki so posebej nevarne za vodno
okolje,
anorganske dušikove in fosforne spojine,
radioaktivne snovi, vključno z odpadki.

B. Posamezne nevarne snovi
Glede na precejšnje razlike v stopnji nevarnosti snovi, ki jih

številka CAS
(oznaka kemične strukture)
7439976
7440439
7440508
n.r.*
7439921
7440382
n.r.
7440020
n.r.
n.r.
7782492
n.r.
608731
50293
87865
118741
87683
56235
67663
1582098
115297
122349
1912249
2642719
86500
122145
55389
121755
56382
298000
62737
79016
127184
71556
n.r

' n.r. - ne razpolagamo
*3. februar 1998

33

poročevalec, št. 16

PRILOGA I

(a) upoštevati možnost vzdrževanja in, kjer je to potrebno,
izboljšanja kakovosti vode,

SPLOŠNE SMERNICE O KAKOVOSTI VODE, CILJIH IN
MERILIH'

(b) prizadevati si za zmanjšanje povprečne obremenitve in
koncentracij onesnaženja (predvsem z nevarnimi snovmi)
do določene stopnje v določenem obdobju,

Cilji in merila kakovosti vode, izdelani za specifične odseke reke
Donave in za površinske vode v njenem prispevnem področju,
so:

(c) upoštevati posebne zahteve glede kakovosti vode (naravna
voda za pitje, namakanje itd.),
(d) upoštevati posebne zahteve glede občutljivih in posebej
zavarovanih voda in njihovega okolja, npr. jezer, območij za
varstvo obrežnega filtriranja vode in močvirij,
(e) opirati se na uporabo metodologij biološkega razvrščanja in
kemičnih kazalcev pri srednje- in dolgoročnih pregledih
vzdrževanja in izboljševanja kakovosti vode,

' Cilji in merila za kakovost vode se praviloma oblikujejo posamezno in se
predvsem prilagajajo prevladujočim razmeram glede na ekosisteme, vodne
vire in njihovo rabo. Zato se pogodbenicam po tej konvenciji dajejo le
splošne smernice.

(f) upoštevati doseženo raven približevanja ciljem, v posameznih
primerih pa zahtevati dodatne zaščitne ukrepe.

3. člen:
Sestanki

PRILOGA IV

(1) Mednarodna komisija se na povabilo predsednika vsaj enkrat
letno sestane na rednem sestanku. Kraj sestanka določi
predsednik.

STATUT MEDNARODNE KOMISIJE ZA VARSTVO
REKE DONAVE
Organiziranost in postopki Mednarodne komisije, ki dopolnjujejo
18. člen, so:

(2) Predsednik mora sklicati izredne sestanke na zahtevo vsaj
treh delegacij.

1. člen:
Sestava

(3) V obdobju med sestanki komisije se lahko vodje delegacij med
seboj posvetujejo.

(1) Mednarodno komisijo sestavljajo delegacije, ki jih imenujejo
pogodbenice. Vsaka pogodbenica imenuje največ pet delegatov,
vključno z vodjo delegacije In njegovim namestnikom.
(2) Poleg tega lahko vsaka delegacija najame določeno število
izvedencev, ki jih potrebuje pri obravnavi posebnih vprašanj,
njihova imena pa sporoči sekretariatu Mednarodne komisije.

(4) Predsednik predlaga točke dnevnega reda. Med zadevami na
dnevnem redu so poročila stalne delovne skupine in njenih
izvedenskih skupin. Vsaka delegacija ima pravico predlagati, da
se na dnevni red uvrstijo zadeve, katerih obravnavo želi. Vrstni
red zadev na dnevnem redu Mednarodne komisije se določi z
večinskim glasovanjem.

2. člen:
Predsedstvo

4. člen:
Odločanje
(1) Vsaka delegacija ima en glas.

(1) Mednarodni komisiji predseduje vsaka pogodbenica izmenično
eno leto po abecednem redu (v angleščini). Delegacija, ki
prevzema predsedstvo, imenuje enega svojih članov za
predsednika Mednarodne komisije.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je Evropska
skupnost v okviru svojih pooblastil upravičena do števila glasov,
ki je enako številu njenih držav članic, ki so pogodbenice te
konvencije. Ta organizacija pa ne uveljavlja svoje glasovalne
pravice v primerih, ko jo uveljavljajo njene države članice in
obratno.

(2) Na sestankih Mednarodne komisije predsednik praviloma ne
zastopa svoje delegacije.
(3) Druge podrobnosti glede predsedstva določi Mednarodna
komisija v svojem poslovniku.

poročevalec, št. 16

(3) Mednarodna komisija je sklepčna, če sta navzoči vsaj dve
tretjini pogodbenic.
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(4) Pisni postopki so možni pod pogoji, določenimi s poslovnikom
Mednarodne komisije.
(!

8. člen:
Poverjanje nalog posebnim izvedencem

5. člen:
Sprejemanje sklepov

Mednarodna komisija se lahko v okviru svojih presoj pridobljenih
rezultatov in zaradi analize posebnih vprašanj obrne na posebne
izvedence, znanstvene ali druge ustanove.

(1) Sklepi in priporočila se sprejemajo s konsenzom delegacij v
Mednarodni komisiji. Če konsenza nI mogoče doseči, predsednik
komisije izjavi, da so bila vsa prizadevanja za dosego konsenza
izčrpana. Če v konvenciji ni drugače določeno, komisija v tem
primeru sprejme sklepe ali priporočite s Stiripetinsko večino glasov
delegacij, ki so navzoče in glasujejo.

9. člen:
Poročila
Mednarodna komisija pogodbenicam predloži letno poročilo o
svojih dejavnostih kot tudi druga zahtevana poročila, v katerih so
predvsem zajeti rezultati monitoringa in vrednotenja.

(2) Sklep postane zavezujoč prvi dan enajstega meseca po
datumu, ko je bil sprejet, za vse pogodbenice, ki so zanj glasovale
in izvršilnemu sekretarju v tem času niso pisno sporočile, da
sklepa ne morejo sprejeti. Vendar se to uradno obvestilo lahko
umakne kadar koli, umik začne veljati, ko ga prejme izvršilni
sekretar. Sklep postane zavezujoč za vsako drugo pogodbenico,
ki je izvršilnemu sekretarju pisno sporočila, da ga lahko sprejme,
od trenutka prejema tega uradnega obvestila dalje ali prvi dan
enajstega meseca po datumu, ko je bil sklep sprejet, kar je
pozneje.

10. člen:
Pravna sposobnost in zastopanje
(1) Mednarodna komisija ima tako pravno sposobnost, kot jo
utegne potrebovati za opravljanje svojih nalog in izpolnjevanje
svojih ciljev v skladu z zakonodajo, ki se uporablja na sedežu
njenega sekretariata.
(2) Mednarodno komisijo zastopa njen predsednik. To zastopstvo
je podrobneje opredeljeno v poslovniku.

6. člen:
Strokovni organi

11. člen:
Stroški

(1) Mednarodna komisija ustanovi stalno delovno skupino. Za
določena delovna področja in posebno problematiko se uvedejo
stalne ali ad hoc strokovne skupine.

(1) Mednarodna komisija sprejme svoj finančni pravilnik.
(2) Komisija sprejme letni ali dvoletni proračun predlaganih izdatkov
in prouči proračun za naslednje proračunsko leto.

(2) Stalno delovno skupino in strokovne skupine sestavljajo delegati in izvedenci, ki jih imenujejo delegacije v komisiji.

(3) Celotni znesek proračuna, vključno z vsakim dodatnim
proračunom, ki ga sprejme komisija, v enakih delih prispevajo
pogodbenice, ki niso članice Evropske skupnosti, razen če
komisija soglasno ne odloči drugače.

(3) V stalni delovni skupini so delegati iz vseh pogodbenic.
Mednarodna komisija imenuje svojega predsednika in določi
največje število delegatov. Komisija tudi določi število izvedencev,
ki sodelujejo v strokovnih skupinah.

(4) Evropska skupnost prispeva k proračunu le 2,5 odstotka
upravnih stroškov.

7. člen:
Sekretariat

(5) Vsaka pogodbenica plača izdatke, povezane s sodelovanjem
svojih predstavnikov, izvedencev in svetovalcev v komisiji.

(1) Ustanovi se stalni sekretariat.

(6) Vsaka pogodbenica krije stroške tekočih dejavnosti
monitoringa in vrednotenja, ki se opravljajo na njenem ozemlju.

(2) Stalni sekretariat Ima svoj sedež na Dunaju.

12. člen:
Poslovnik

(3) Mednarodna komisija imenuje izvršilnega sekretarja in
Pripravlja pravila o imenovanju drugega morda potrebnega osebja.
Komisija določa naloge izvršilnega sekretarja in pogoje za
opravljanje te funkcije.
(4) Izvršilni sekretar opravlja naloge, potrebne za izvajanje te
konvencije In za delo Mednarodne komisije, kot tudi druge naloge,
ki mu jih komisija zaupa v skladu s svojim poslovnikom in finančnimi
Predpisi.

februar 1998
,

Mednarodna komisija sestavi svoj poslovnik.
13. člen:
Delovna jezika
Uradna jezika Mednarodne komisije sta angleški in nemški jezik.
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(6)
(a) Sklepi arbitražnega sodišča tako o postopku kot o vsebini se
sprejemajo z večino glasov njegovih članov.

PRILOGA V
ARBITRAŽA

(b) Za ugotavljanje dejstev lahko arbitražno sodišče lahko uporabi
vsa ustrezna sredstva. Na zahtevo ene od strank lahko
arbitražno sodišče odredi bistvene začasne zaščitne ukrepe.
*
(c) Če dve ali več arbitražnih sodišč, ustanovljenih po določbah
te priloge, prejmejo zahtevke docela iste ali podobne vsebine,
se lahko obvestijo o postopMh za ugotavljanje dejstev in jih,
kolikor je mogoče, upoštdtfžijo.

(1) Postopek arbitraže iz 24. člena te konvencije mora biti v skladu
z drugim do desetim odstavkom kot sledi:
(a) Če nastane spor, ki je predložen arbitraži v skladu z drugim
odstavkom 24. člena te konvencije, se na zahtevo ene stranke
v sporu proti drugi ustanovi arbitražno sodišče. V zahtevku
za arbitražo so navedeni predmet spora in predvsem členi te
konvencije, katerih razlaga ali uporaba je sporna.

(d) Stranke v sporu zagotavljajo vse potrebno za učinkovito
vodenje postopkov.

(b) Stranka vlagateljica zahtevka obvesti Mednarodno komisijo,
da je zahtevala ustanovitev arbitražnega sodišča, pri čemer
navede ime druge stranke v sporu in člene te konvencije,
katerih razlaga ali uporaba je po njenem mnenju sporna.
Tožnico kot tudi toženo stranko lahko sestavlja več
pogodbenic. Mednarodna komisija pošlje tako prejeto uradno
obvestilo vsem pogodbenicam te konvencije.

(e) Odsotnost stranke v sporu ni zadržek v postopku.
(7) Če arbitražno sodišče zaradi posebnih okoliščin primera ne
določi drugače, stroške sodišča, vključno s honorarji njegovih
članov, krijejo stranke v sporu v enakih deležih. Sodišče vodi
evidenco vseh svojih izdatkov in strankam pošlje njihov končni
obračun.

(3) Arbitražno sodišče sestavljajo trije člani: tako stranka tožnica
ali stranke tožnice kot druga stranka ali stranke v sporu v dveh
mesecih imenujeGo) arbitra, oba na ta način imenovana arbitra
sporazumno v dveh mesecih imenujeta tretjega arbitra, ki je
predsednik arbitražnega sodišča. Slednji ne sme biti državljan
katere koli od strank v sporu, ne sme imeti stalnega bivališča na
ozemlju katere od teh strank, ne sme biti zaposlen pri kateri od
njih ali se v kakšni drugi funkciji ukvarjati s tem primerom.

(8) Arbitražno sodišče izreče razsodbo v petih mesecih po datumu
svoje ustanovitve, razen če meni, da je treba rok podaljšati, vendar
ne za dlje kot pet mesecev.
(9) Pogodbenica, ki ima v sporni zadevi pravni interes, ki ga sklep
utegne prizadeti, lahko s soglasjem sodišča poseže v postopke.
Razsodba arbitražnega sodišča je za stranko, ki je posegla v
postopek, enako zavezujoča kot za stranke v sporu.

(a) Če ena od strank v sporu v dveh mesecih po prejemu
zahtevka ne imenuje arbitra, lahko druga stranka obvesti
predsednika Meddržavnega sodišča, ki v naslednjih dveh
mesecih imenuje predsednika arbitražnega sodišča. Po
imenovanju predsednik arbitražnega sodišča od stranke, ki
ni imenovala arbitra, zahteva, da to stori v dveh mesecih. Če
arbiter tudi po izteku tega obdobja ni Imenovan, predsednik
arbitražnega sodišča obvesti predsednika Meddržavnega
sodišča, ki v naslednjih dveh mesecih sam opravi to
imenovanje.

(10)
(a) Razsodba arbitražnega sodišča mora biti utemeljena z razlogi.
Je dokončna in zavezujoča za stranke v sporu. Arbitražno
sodišče pošlje razsodbo strankam v sporu in Mednarodni
komisiji. Komisija pošlje prejeto informacijo vsem pogodbenicam te konvencije.
(b) Spor, do katerega utegne priti med pogodbenicami zaradi
razlage ali izvršbe razsodbe, lahko ena od strank pošlje v
reševanje arbitražnemu sodišču, ki je razsodbo izreklo, ali
če ga slednje ne more sprejeti v reševanje, drugemu
arbitražnemu sodišču, ustanovljenemu v ta namen na enak
način kot prvo.

(b) Če predsednik arbitražnega sodišča ni imenovan v dveh
mesecih po imenovanju drugega arbitra, ga predsednik
Meddržavnega sodišča na zahtevo ene od obeh strank določi
v nadaljnjih dveh mesecih.
(5)
(a) Arbitražno sodišče odloča po pravilih mednarodnega prava
in zlasti te konvencije.

3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.

(b) Vsako arbitražno sodišče, ustanovljeno po določbah te priloge,
sestavi svoj poslovnik.

4. člen

(c) Če nastane spor zaradi tega, ali je arbitražno sodišče pristojno,
o zadevi razsodi arbitražno sodišče.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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objekti, ki preprečujejo škodljive vplive na okolje, nadzorovanje in
upravljanje ravnanja z nevarnimi snovmi, ki lahko ogrožajo vode
in preprečevanje nesreč ter varovanje pred posledicami nesreč
z nevarnimi snovmi.

Konvencija o sodelovanju pri varovanju in trajnostni uporabi reke
Donave (Konvencija o varstvu Donave) je bila sprejela v Sofiji 29.
junija 1994. Slovenija je konvencijo podpisala 6. decembra 1994 v
Bukarešti. Depozitar konvencije je vlada Romunije. Konvencijo je
do sedaj podpisalo 11 držav in Evropska skupnost, ratificiralo pa
jo je šest držav.
Konvencija temelji na Bukareški deklaraciji iz I. 1985, zaključkih
srečanja KVSE o varovanju okolfa JSofija, 1989) in Konvenciji o
zaščiti in uporabi čezmejnih tokov in mednarodnih jezer (Helsinki, 1992).

Za učinkovito izvajanje konvencije in koordinacijo programa
aktivnosti je podan sledeči predlog:
- delegati pogodbenic sestavljajo Mednarodno komisijo za
varovanje reke Donave
- ustanovijo se ekspertna delovna telesa in po potrebi druge
delovne skupine
- komisija zaseda izmenično, najmanj enkrat letno, v eni od
pogodbenic
- po potrebi se ustanovi arbitražno sodišče kot način za reševanje
sporov

Namen konvencije je okrepiti sodelovanje držav s povodja
Donave pri načrtovanju in izvajanju posegov, ki lahko vplivajo na
vodni režim in vodno okolje reke Donave in Črnega mora. Čeprav
obsega področje Slovenije le majhen del povodja, je konvencija
pomembna tudi za Slovenijo, saj porečja treh največjih slovenskih
vodotokov Mure, Drave in Save pripradajo povodju Donave. Tako
bo z uveljavitvijo te konvencije možno na porečjih Mure in Drave
učinkoviteje nadzorovati posege v vodni režim v Avstriji, usklajevati
načrte posegov, kise nanašajo na varovanje in trajnostno uporabo
vode in vodnega okolja, spremljati stanje, usklajevati regulativo
pomembno za urejanje vodnega režima, boje urediti sistem
obveščanja med državami o gibanju vodokovodnih valov in
nezgodah, ki lahko ogrožajo kakovost voda ter poglobiti
sodelovanje slovenskih strokovnih institucij z institucijami
pogodbenic.
Prav tako bo Slovenija laže zagotovila sodelovanje in pomoč pri
pripravi programov sanacije vodnega okolja in kakovosti voda,
nabavi moderne tehnologije in finančno podporo pristojnih institucij
EU in mednarodnih finančnih institucij z naložbami v varstvo
kakovosti voda in urejanje vodnega okolja.

Ratifikacija konvencije ima nekatere pravne posledice, ki pa so
že vključene v Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 32/93), deloma
so že, deloma še bodo realizirane s podzakonskimi predpisi.
Konvencijo v skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Finančne posledice ratifikacije so povezane z ustanovitvijo in
delovanjem Mednarodne komisije za zaščito reke Donave, ki bo
delovala v skladu z 18. členom in ustanovitvijo stalnega
sekretariata komisije (zaenkrat točna vsota še ni znana, strošek
za Slovenijo bo približno 45.000 USD letno). Prav tako bodo
potrebna finančna sredstva za sodelovanje slovenske delegacije
na zasedanjih komisije.
Pogodbenice pokrivajo stroške priprave in izvajanja nacionalnih
programov (lastne redne programe varstva in urejanja voda in
okolja na vodnih območjih), ki niso posledica konvencije ampak
nacionalne prioritetne naloge, obenem pa prispevajo k izboljševanju
stanja voda donavskega bazena v celoti. V primeru izvedbe
programov, ki rešujejo čezmejne vplive, pripravo in investicijo
ukrepov, ki so potrebni za zmanjševanje čezmejnih vplivov
pokrivajo donatorji Donavskega programa.

Konvencija obsega 31 členov in pet prilog. Obveznosti pogodbenic
po tej konvenciji so predvsem obvladovanje čezmejnih vplivov
odpadnih voda, nevarnih snovi in nutrientov iz točkovnih in
razpršenih virov, načrtovanje dejavnosti in ukrepov na področju
vodnih gradenj, zlasti regulacij, varstva pred poplavami in ledom,
načrtovanje dejavnosti na področju uporabe in izkoriščanja voda
porečja Donave, obratovanje z obstoječimi vodnogospodarskimi
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i
Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

TELEVIZIJI

EVROPSKE

0

ČEZNIEJNI

(NIEKCT)

- EPA - 401 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 48. seji dne 5. februarja 1998
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE
KONVENCIJE O ČEZMEJNI TELEVIZIJI,

-

dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
Marta KOS, direktorica Urada vlade za informiranje;
Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve;
Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Jože OSTERMAN, svetovalec vlade v Uradu vlade za
informiranje.

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

I.člen

2. člen

Ratificira se Evropska konvencija o čezmejni televiziji, sestavljena
- maja 1989 v Strasbourgu.

Konvencija se v angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu
glasi:

5
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I. Poglavje - Splošne določbe

EVROPSKA KONVENCIJA O ČEZMEJNI
TELEVIZIJI

1. člen
Predmet in namen
Ta konvencija obravnava programe, ki se prenašajo. Njen namen
je med pogodbenicami olajšati prenašanje in posredovanje
televizijskih programov čez državno mejo.

Preambula

2. člen
Uporabljeni izrazi

Države članice Sveta Evrope in druge države pogodbenice
Evropske kulturne konvencije, podpisnice te konvencije, so se:

Za namene te konvencije:

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči čim večjo enotnost
med njegovimi članicami za zaščito in uresničitev idealov in načel,
ki so njihova skupna dediščina;
^
glede na to, da sta dostojanstvo in enakovrednost vsakega
človeka temeljni prvini teh načel;

a) "prenos" (transmisija) pomeni začetno oddajanje kakršnihkoli
televizijskih programov po zemeljskem oddajniku, kablu ali
satelitu v kodirani ali nekodirani obliki zato, da jih sprejema
najširša javnost. Ne vključuje komunikacijskih storitev,
opravljenih na zahtevo posameznikov;

glede na to, da je svoboda izražanja in obveščanja, zapisana v
10. členu Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin, eno bistvenih načel demokratične družbe in eden od
osnovnih pogojev za njen napredek in za razvoj vsakega
človeškega bitja;

b) "posredovanje" (retransmisija) označuje sprejemanje in
hkratno prenašanje celotnih in nespremenjenih televizijskih
programov ali pomembnih sestavin takšnih programov, ki jih
televizijske organizacije prenašajo zato, da jih sprejema najširša
javnost, in to ne glede na uporabljena tehnična sredstva;

v ponovno potrditev svoje zavezanosti načelom svobodnega
pretoka informacij in idej in neodvisnosti televizijskih organizacij,
kar je nepogrešljiva podlaga za njihovo programsko politiko;

c) "televizijska organizacija" pomeni fizično ali pravno osebo, ki
pripravlja televizijske programe zato, da jih sprejema najširša
javnost, In jih prenaša ali pa jih v celoti in nespremenjene zanjo
prenaša kdo drug;

v potrditev pomena televizijskega oddajanja za razvoj kulture in
svobodnega oblikovanja mnenj v razmerah zaščite pluralizma in
enakih možnosti za vse demokratične skupine in politične stranke;

d) "program" pomeni vse sestavine posamezne storitve, ki jo
opravlja določena televizijska organizacija v smislu prejšnjega
odstavka;

v prepričanju, da bi moral biti nenehni razvoj informacijske in
komunikacijske tehnologije ne glede na meje namenjen
pospeševanju pravice do izražanja, iskanja, sprejemanja in
posredovanja informacij in idej iz kakršnegakoli vira;

e) "evropska avdiovizualna dela" pomenijo ustvarjalna dela,
katerih produkcijo ali koprodukcijo nadzorujejo evropske fizične
ali pravne osebe;
<) "oglas" pomeni kakršnokoli javno objavo, namenjeno
pospeševanju prodaje, nakupa ali izposoje izdelka ali storitve,
razširjanju kake stvari ali ideje ali doseganju kakega drugega
učinka, ki ga želi doseči oglaševalec, ki mu je bil za plačilo ali
podobno nadomestilo dan na voljo določen čas oddajanja;

v želji, da bi predstavile vse večjo izbiro programov za javnost s
poudarkom na evropski dediščini in razvoju njenih avdiovizualnih
stvaritev, in trdno odločene uresničiti ta kulturni cilj s prizadevanji
za porast ustvarjanja in širjenja visokokakovostnih oddaj in se
tako odzivati na pričakovanja javnosti v politiki, izobraževanju in
kulturi;

g) "sponzorstvo" pomeni udeležbo fizične ali pravne osebe, ki
se ne ukvarja s televizijsko dejavnostjo ali s produkcijo
avdiovizualnih del, pri neposrednem ali posrednem financiranju
oddaj z namenom uveljavljanja njenega imena, blagovne
znamke ali podobe.

ob spoznanju, da je treba utrditi skupni splošni okvir predpisov;
ob upoštevanju Resolucije št. 2 in Deklaracije 1. evropske
ministrske konference o politiki javnih glasil;

3. člen
Področje uporabe

v želji, da bi razvijale načela, ki so zajeta v obstoječih priporočilih
Sveta Evrope o načelih televizijskega oglaševanja, enakosti med
ženskami in moškimi v javnih glasilih, uporabi satelitov za televizijo
in radio in pospeševanju avdiovlzualne produkcije v Evropi,

Ta konvencija se uporablja za katerikoli program, ki ga po kablu,
zemeljskem oddajniku ali satelitu prenašajo ali posredujejo subjekti
ali tehnična sredstva v pristojnosti kake pogodbenice in ki ga
lahko neposredno ali posredno sprejemajo v eni ali več drugih
pogodbenicah.

dogovorile naslednje:
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Še zlasti ne smejo:

4. člen
Svoboda sprejemanja in posredovanja

a) biti nespodobne in zlasti ne vsebovati pornografije;
Pogodbenice zagotavljajo svobodo izražanja in obveščanja v
skladu z 10. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljih svoboščin ter jamčijo svobodo sprejemanja in na svojih
ozemljih ne smejo omejevati posredovanja programov, ki so skladni
z določbami te konvencije.

b) po nepotrebnem poudarjati nasilja ali morebiti vzbujati rasnega
sovraštva.
2. Nobene sestavine programov, ki bi lahko škodljivo vplivale na
telesni, duševni ali moralni razvoj otrok in mladostnikov, ne
smejo biti uvrščene v program takrat, ko jih zaradi časa
oddajanja ali sprejemanja zelo verjetno lahko gledajo.

5. člen
Dolžnosti pogodbenic, iz katerih se program prenaša
1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, s
primernimi sredstvi in prek svojih pristojnih organov zagotavlja,
da so vsi programi, ki jih prenašajo subjekti ali tehnična
sredstva v njeni pristojnosti v smislu 3. člena, skladni z
določbami te konvencije.

3. Televizijska organizacija zagotavlja, da so v poročilih pošteno
predstavljeni dejstva in dogodki, in spodbuja svobodno
oblikovanje mnenj.
8. člen
Pravica do odgovora

2. Za namene te konvencije je pogodbenica, iz katere se program prenaša:

1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, zagotovi,
da ima vsaka fizična ali pravna oseba ne glede na narodnost
ali prebivališče možnost uresničevati pravico do odgovora ali
zahtevati druga primerljiva pravna ali upravna sredstva v zvezi
z oddajami, ki jih prenašajo ali posredujejo subjekti ali tehnična
sredstva v njeni pristojnosti v smislu 3. člena. Predvsem
zagotavlja, da so roki in drugi pogoji za uresničevanje pravice
do odgovora takšni, da je to pravico mogoče učinkovito
uresničevati. Zagotoviti je treba učinkovito uresničevanje te
pravice ali drugih primerljivih pravnih ali upravnih sredstev
tako glede časa kot drugih pogojev in načinov.

a) pri zemeljskem prenosu tista pogodbenica, v kateri se izvaja
začetno oddajanje;
b) pri satelitskem prenosu pa:
i) pogodbenica, v kateri je nameščena satelitska zemeljska
postaja;
ii) pogodbenica, ki dovoli uporabo frekvence ali satelitske
zmogljivosti, če je satelitska zemeljska postaja nameščena v
državi, ki ni pogodbenica te konvencije;

2. V ta namen se znotraj programa s pomočjo ustreznih sredstev
za identifikacijo v rednih presledkih pojavlja ime televizijske
organizacije, ki je odgovorna za program.

iii) pogodbenica, v kateri ima televizijska organizacija svoj
sedež, kadar ni ugotovljena odgovornost iz pododstavkov i)
ali ii).

9. člen
Dostop javnosti do pomembnejših dogodkov

3. Kadar programe, ki se prenašajo iz držav, ki niso pogodbenice
te konvencije, posredujejo subjekti ali tehnična sredstva v
pristojnosti kake pogodbenice v smislu 3. člena, zagotovi ta
pogodbenica, ki je zdaj v vlogi pogodbenice, iz katere se program prenaša, s primernimi sredstvi in prek svojih pristojnih
organov skladnost z določbami te konvencije.

Vsaka pogodbenica prouči pravne poti za preprečitev
izpodkopavanja pravice javnosti do obveščenosti o dogodku, za
katerega se javnost zelo zanima, zaradi uresničevanja izključnih
pravic kake televizijske organizacije do prenašanja in
posredovanja v smislu 3. člena, zaradi česar bi bil velik del javnosti
ene ali več drugih pogodbenic prikrajšan za možnost spremljanja
takšnega dogodka po televiziji.

6. člen
Zagotavljanje podatkov

10. člen
Kulturni cilji

1. Odgovornosti televizijske organizacije so jasno in ustrezno
podrobno opredeljene v dovoljenju, ki ga izda, ali v pogodbi, ki
jo podpiše pristojni organ vsake pogodbenice, ali na kakršenkoli
drug zakonit način.

1. Vsaka pogodbenica, iz katere se program prenaša, kjer je to
le mogoče in na primeren način zagotovi, da televizijske
organizacije večinski del programskega časa namenijo za
evropska dela, v kar pa se ne šteje čas, namenjen poročilom,
športnim dogodkom, igram, oglaševanju in oddajanju teleteksta.
To razmerje naj bi dosegle postopno na podlagi primernih
meril in ob upoštevanju odgovornosti televizijske organizacije
do njenih gledalcev pri obveščanju, izobraževanju, kulturi in
zabavi.

2. Podatki o televizijski organizaciji so na zahtevo na voljo pri
pristojnem organu pogodbenice, iz katere se program prenaša.
Ti podatki vsebujejo najmanj ime ali naziv, sedež in status
televizijske organizacije, ime uradnega predstavnika, sestavo
kapitala, naravo, namen in način financiranja programov, ki jih
televizijska organizacija ponuja ali namerava ponujati.

7. člen
Odgovornosti televizijske organizacije

2. Ob nesoglasju o uporabi prejšnjega odstavka med pogodbenico, ki program sprejema, in pogodbenico, iz katere se program prenaša, se lahko na zahtevo ene od pogodbenic poišče
pomoč stalnega odbora z namenom, da ta oblikuje svetovalno
mnenje o zadevi. Takšno nesoglasje se ne rešuje z arbitražnim
postopkom, ki ga predvideva 26. člen.

• Vse sestavine programov naj po načinu predstavitve In vsebini
spoštujejo človekovo dostojanstvo in temeljne pravice drugih.

3. Pogodbenice se brez razlikovanja med posameznimi

II. Poglavje - Programske zadeve
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televizijskimi organizacijami zavezujejo s skupnimi močmi najti
najprimernejša sredstva in postopke v podporo delovanja in
razvoja evropske produkcije, zlasti v deželah z majhno
avdiovizualno produkcijo oziroma na omejenem jezikovnem
območju.

4. V oglasih ne smejo vidno ali govorno nastopati osebe, ki berejo
poročila ali nastopajo v aktualnoinformativnih oddajah.

4. Pogodbenice si v duhu sodelovanja in medsebojne pomoči, ki
je podlaga te konvencije, prizadevajo, da programi, ki jih
prenašajo ali posredujejo subjekti ali tehnična sredstva v njihovi
pristojnosti v smislu 3. člena, ne ogrožajo pluralizma tiska in
razvoja filmske produkcije. V skladu s tem v okviru programov
ne smejo prenašati nobenega kinematografskega dela, dokler
ne mineta dve leti od prvega predvajanja dela v kinematografih,
razen če se imetniki pravic in televizijska organizacija ne
dogovorijo drugače. Pri kinematografskih delih v koprodukciji
s televizijsko organizacijo je to obdobje eno leto.

1. Oglasi morajo biti vstavljeni med posamezne oddaje. Če so
izpolnjeni pogoji, navedeni v odstavkih od 2 do 5 tega člena,
so oglasi lahko vstavljeni tudi v oddaje, vendar tako da to ne
prizadene celovitosti in vrednosti oddaje ter pravic imetnikov
pravic.
>t 'Biq

14. člen
Vstavljanje oglasov

2. V oddajah, ki so sestavljene iz samostojnih delov, ali v športnih
oddajah in podobno sestavljenih dogodkih in predstavah, ki
imajo premore, so lahko oglasi vstavljeni samo med posamezne
dele ali v premore.
3. Prenašanje avdiovizualnih del, kot so igrani filmi in televizijski
filmi (razen serijskih filmov in nadaljevank, lahkih zabavnih in
dokumentarnih oddaj), ki so daljši od petinštiridesetih minut,
se lahko prekine samo enkrat v vsakem časovnem obdobju
petinštiridesetih minut. Nadaljnja prekinitev je dovoljena samo,
če oddaja traja najmanj dvajset minut dlje od dveh ali več
celotnih petinštiridesetminutnih obdobij.

III. Poglavje - Oglaševanje
11. člen
Splošni standardi
1. Vsi oglasi morajo biti primerni in pošteni.

4. Kadar se zaradi oglasov prekinjajo oddaje, ki niso vključene v
2. odstavku, mora med vsakim naslednjim premorom za oglase
preteči najmanj dvajset minut oddaje.

2. Oglasi ne smejo zavajati in ne smejo škodovati interesom
uporabnikov.
3. Oglasi, namenjeni otrokom, ali oglasi, v katerih nastopajo otroci,
se morajo izogibati vsemu, kar bi lahko škodovalo njihovim
interesom, in morajo upoštevati njihovo posebno občutljivost.

5. Oglasi se ne smejo vstavljati v prenose verskih obredov.
Poročila in aktu&lnoinformativne oddaje, dokumentarne, verske
in otroške oddaje, ki so krajše od tridesetih minut, se ne smejo
prekinjati z oglasi. Če trajajo trideset minut ali dlje, veljajo določbe
prejšnjega odstavka.

4. Oglaševalci ne smejo imeti uredniškega vpliva na vsebino
oddaj.

15. člen
Oglaševanje posebnih izdelkov

12. člen
Trajanje

1. Oglasi za tobačne izdelke niso dovoljeni.

1. Količina oglaševanja ne sme presegati 15 % dnevnega
programskega časa. Ta odstotek pa se lahko poveča na 20
%, kadar vključuje take oblike oglaševanja, kot so neposredne
ponudbe za prodajo, nakup ali najem izdelkov ali za opravljanje
storitev, pod pogojem, da količina oglaševalnih vložkov ne
presega 15 %.

2. Oglasi za alkoholne pijače vseh vrst morajo biti skladni z
naslednjimi pravili:
a) ne smejo biti namenjeni posebej mladoletnikom in nihče, ki je v
oglasih kakorkoli povezan z uživanjem alkoholnih pijač, ne
sme biti videti mladoleten;

2. Količina oglaševalnih vložkov v eni uri ne sme presegati 20 %.

b) ne smejo povezovati uživanja alkohola s fizično zmogljivostjo
ali vožnjo;

3. Oblike oglaševanja, kot so neposredne ponudbe za prodajo,
nakup ali najem izdelkov ali opravljanje storitev, ne smejo trajati
dlje kot eno uro dnevno.

c) ne smejo navajati, da ima alkohol zdravilne lastnosti ali da je
poživilo, pomirjevalo ali sredstvo za premagovanje osebnih
težav;

13. člen
Oblika in predstavitev

d) ne smejo spodbujati nezmernega uživanja alkohola ali v
negativni luči predstavljati zdržnosti ali zmernega pitja;

1. Oglasi se morajo optično ali zvočno povsem jasno prepoznati
In se posebej razlikovati od drugih sestavin programa.
Načeloma naj se prenašajo v blokih.

e) ne smejo pretirano poudarjati alkoholne vsebine pijač.

2. Oglasi, ki vplivajo na podzavest, niso dovoljeni.

3. Oglasi za zdravila in zdravljenje, ki se lahko v državi
pogodbenici, iz katere se program prenaša, dobijo samo, če
jih predpiše zdravnik, niso dovoljeni.

3. Prikriti oglasi niso dovoljeni, zlasti pa ne predstavitev izdelkov
ali storitev v oddajah, kadar je taka predstavitev namenjena
oglaševanju.
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pri izvajanju te konvencije.

razpoznavni kot takšni, pošteni, resnični in preverjeni ter
skladni z zahtevami za varstvo posameznika pred škodljivimi
učinki.

2. V ta namen:

16. člen
Oglaševanje, ki je posebej namenjeno eni sami
pogodbenici

a) vsaka država pogodbenica imenuje enega ali več organov,
njihovo ime in naslov pa mora sporočiti generalnemu sekretarju
Sveta Evrope ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu;

1 • Da bi se izognili neenakim pogojem konkuriranja in ogrožanju
televizijskega sistema določene pogodbenice, oglasi, ki so
posebej in z določeno pogostostjo usmerjeni h gledalcem v
posamezni drugi pogodbenici, iz katere se program ne
prenaša, ne smejo zaobiti pravil televizijskega oglaševanja v
tej pogodbenici.

b) vsaka država pogodbenica, ki je imenovala več kot en organ,
v svojem sporočilu iz pododstavka a) določi pristojnost
vsakega organa.
3. Organ, ki ga je imenovala pogodbenica:

2. Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, kadar:

a) daje podatke, ki so predvideni po 2. odstavku 6. člena te
konvencije;

a) taka pravila dajejo prednost oglasom, ki jih prenašajo subjekti
ali tehnična sredstva v pristojnosti ene pogodbenice, v odnosu
do oglasov, ki jih prenašajo subjekti ali tehnična sredstva v
pristojnosti druge pogodbenice, ali

b) na zahtevo organa, ki ga je imenovala druga pogodbenica,
daje informacije o notranji zakonodaji in praksi na področjih, ki
jih obravnava ta konvencija;
m
c) sodeluje z organi, ki so jih imenovale druge pogodbenice,
kadarkoli je to koristno, in zlasti kadar bi to povečalo
učinkovitost ukrepov, sprejetih pri izvajanju te konvencije;

b) so prizadete pogodbenice sklenile dvostranske ali mnogostranske sporazume na tem področju.

d) prouči vsako težavo, ki se pojavi pri uporabi te konvencije, na
katero ga opozori organ, ki ga je imenovala druga pogodbenica.

IV. Poglavje - Sponzorstvo
17. člen
Splošni standardi

VI. Poglavje - Stalni odbor

1 • Kadar je oddaja ali niz oddaj v celoti ali delno sponzoriran, je to
na primeren način jasno navedeno na začetku in/ali na koncu
oddaje.

20. člen
Stalni odbor

2. Sponzor v nobenem primeru ne sme vplivati na vsebino in
razvrščanje sponzoriranih oddaj na tak način, da bi s tem
vplival na odgovornost in uredniško neodvisnost televizijske
organizacije v zvezi z oddajami.

1. Za namene te konvencije se ustanovi stalni odbor.
2. Vsako pogodbenico lahko v stalnem odboru zastopa en ali
več delegatov. Vsaka delegacija ima en glas. Evropska
gospodarska skupnost ima na področjih svoje pristojnosti
pravico glasovati s številom glasov, enakim številu njenih držav
članic, pogodbenic te konvencije; Evropska gospodarska
skupnost svoje pravice do glasovanja ne sme uresničevati,
kadar jo posamezne države članice uresničujejo same, in
obratno.

3. Sponzorirane oddaje ne smejo spodbujati prodaje, nakupa ali
najema izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje stranke, še
posebej ne s posebnim opozarjanjem na določene izdelke ali
storitve v takih oddajah.
18. člen
Prepovedano sponzorstvo

3. Vsako državo, omenjeno v 1. odstavku 29. člena, ki ni
pogodbenica te konvencije, lahko v stalnem odboru zastopa
opazovalec.

Fizične ali pravne osebe, katerih glavna dejavnost je
proizvodnja ali prodaja izdelkov ali opravljanje storitev, katerih
oglaševanje je prepovedano v smislu 15. člena, ne smejo
sponzorirati oddaj.

4. Stalni odbor lahko za opravljanje svojih nalog zaprosi za nasvet
strokovnjake. Na lastno pobudo ali na zahtevo določenega
organa lahko povabi katerikoli mednarodni ali državni, vladni
ali nevladni organ, ki je strokovno usposobljen na področjih, ki
jih obravnava ta konvencija, da ga na posameznem sestanku
ali delu posameznega sestanka zastopa kot opazovalec. Sklep
o povabilu takšnih strokovnjakov ali organov se sprejme s
tričetrtinsko večino članov stalnega odbora.

2. Sponzoriranje poročil in aktualnoinformativnih oddaj ni
dovoljeno.

V. Poglavje - Vzajemna pomoč

5. Stalni odbor skliče generalni sekretar Sveta Evrope. Njegov
prvi sestanek mora biti najkasneje v šestih mesecih po začetku
veljavnosti te konvencije. Nato se sestaja, kadarkoli to zahteva
ena tretjina pogodbenic ali Odbor ministrov Sveta Evrope ali

19. člen
Sodelovanje med pogodbenicami
1

■ Pogodbenice se zavezujejo za medsebojno vzajemno pomoč
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4. Vsaka sprememba začne veljati trideseti dan po datumu, ko
so vse pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so
jo sprejele.

na pobudo generalnega sekretarja Sveta Evrope v skladu z
določbami 2. odstavka 23. člena ali na zahtevo ene ali več
pogodbenic v skladu z določbami pododstavka c) 21. člena in
2. odstavka 25. člena.
6. Sestanek stalnega odbora je mogoč, če je navzoča večina
pogodbenic.

VIII. Poglavje - Domnevne kršitve konvencije
24. člen
Domnevne kršitve konvencije

7. Na podlagi določb 4. odstavka tega člena in 3. odstavka 23.
člena se sklepi stalnega odbora sprejemajo s tričetrtinsko
večino vseh navzočih članov.

1. Kadar kaka pogodbenica ugotovi kršitev te konvencije,
domnevno kršitev sporoči pogodbenici, iz katere se program
prenaša, nato pa si obe pogodbenici prizadevata rešiti težavo
na podlagi določb 19., 25. in 26. člena.

8. Na podlagi določb te konvencije stalni odbor sestavi svoj
poslovnik.

2. Če je domnevna kršitev očitna, resna in tako huda, da sproži
pomembna javna vprašanja, ter zadeva 1. ali 2. odstavek 7.
člena, 12. člen, 1. stavek 1. odstavka 13. člena, 14. člen ali 1. ali
3. odstavek 15. člena in če traja več kot dva tedna po sporočilu,
lahko pogodbenica, ki program sprejema, začasno ustavi
posredovanje takega spornega programa.

21. člen
Naloge stalnega odbora
Stalni odbor je odgovoren za spremljanje uporabe te konvencije.
Stalni odbor lahko:

»

3. V vseh drugih primerih domnevne kršitve, z izjemo tistih, ki so
določeni v 4. odstavku, lahko pogodbenica, ki program
sprejema, začasno ustavi posredovanje spornega programa
osem mesecev po sporočilu, če se domnevna kršitev še kar
naprej ponavlja.

a) daje pogodbenicam priporočila v zvezi z uporabo te konvencije;
b) predlaga kakršnekoli potrebne spremembe konvencije in
prouči tiste, ki so predlagane v skladu z določbami 23. člena;
c) na zahtevo ene ali več pogodbenic prouči vprašanja v zvezi z
razlago konvencije;

4. Začasna ustavitev posredovanja programa ni dovoljena v
primeru domnevnih kršitev iz 3. odstavka 7. člena ter 8., 9. ali
10. člena.

d) po svojih najboljših močeh zagotavlja mirno reševanje
kakršnihkoli težav, ki so mu predložene v skladu z določbami
25. člena;

IX. Poglavje - Reševanje sporov

e) daje priporočila Odboru ministrov, da povabi države, ki niso
omenjene v 1. odstavku 29. člena, da pristopijo k tej konvenciji.

25. člen
Sprava

22. člen
Poročila stalnega odbora

1. Če se pri uporabi te konvencije pojavijo težave, si prizadete
pogodbenice prizadevajo doseči mirno rešitev.

Po vsakem sestanku stalni odbor pošlje pogodbenicam in Odboru
ministrov Sveta Evrope poročilo o svojih razpravah in vseh
sprejetih sklepih.

2. Če nobena od prizadetih pogodbenic temu ne ugovarja, lahko
stalni odbor prouči vprašanje in je na voljo prizadetim
pogodbenicam, da čim hitreje dosežejo zadovoljivo rešitev, in
če je to primerno, oblikuje svoje; svetovalno mnenje o zadevi.
.JfiH l
''
3. Vsaka prizadeta pogodbenica se obvezuje, da stalnemu
odboru nemudoma zagotovi vse informacije in potrebno pomoč
za izpolnjevanje njegovih nalog iz prejšnjega odstavka.

VII. Poglavje - Spremembe
23. člen
Spremembe
1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije.

26. člen
Arbitraža

2. Vsak predlog za spremembo se sporoči generalnemu
sekretarju Sveta Evrope, ki ga pošlje državam članicam Sveta
Evrope, drugim državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije, Evropski gospodarski skupnosti in vsaki državi
nečlanici, ki je h konvenciji pristopila ali je bila povabljena, da k
njej pristopi v skladu z določbami 30. člena. Generalni sekretar
Sveta Evrope skliče sestanek stalnega odbora, vendar ne
prej kot dva meseca potem, ko je predlog poslal.

1. Če prizadete pogodbenice ne morejo rešiti spora v skladu z
določbami 25. člena, ga lahko po skupnem dogovoru predložijo
v arbitražo, katere postopek je predviden v dodatku k tej
konvenciji. Če tak dogovor ni dosežen v šestih mesecih od
prve zahteve za začetek spravnega postopka, se spor na
zahtevo ene od pogodbenic predloži v arbitražo.
2. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli izjavi, da priznava kot
ipso tacto obvezno in brez sklenitve posebnega sporazuma
uporabo arbitražnega postopka, predvidenega v dodatku k tej
konvenciji, za spor s katerokoli drugo pogodbenico, ki ja
prevzela enako obveznost.

3. Stalni odbor prouči vsako predlagano spremembo in predloži
besedilo, ki ga je sprejela tričetrtinska večina članov stalnega
odbora, v odobritev Odboru ministrov. Po odobritvi se besedilo
pošlje pogodbenicam v sprejem.
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deponiranju listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.

X. Poglavje - Drugi mednarodni sporazumi in notranje
pravo pogodbenic

1

27. člen
Drugi mednarodni sporazumi ali dogovori

31. člen
Ozemlja uporabe

• V medsebojnih odnosih pogodbenice, ki so članice Evropske
gospodarske skupnosti, uporabljajo pravila Skupnosti In zato
ne smejo uporabljati pravil, ki izhajajo iz te konvencije, razen
če ni pravil Skupnosti, ki bi urejala določen predmet.

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali
ozemlja, na katerih se bo ta konvencija uporabljala.
2. Vsaka država lahko kadarkoli kasneje z izjavo, naslovljeno
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te
konvencije na katerokoli drugo ozemlje, navedeno v izjavi. Za
takšno ozemlje začne konvencija veljati prvi dan meseca po
izteku trimesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar
prejel tako izjavo.

2- Nič v tej konvenciji ne preprečuje pogodbenicam, da bi sklepale
mednarodne sporazume, ki dopolnjujejo ali razvijajo določbe
konvencije ali širijo področje njihove uporabe.
3- Pri dvostranskih sporazumih ta konvencija ne spreminja pravic
in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz takšnih sporazumov
In ki ne vplivajo na uživanje pravic drugih pogodbenic ali
Izvajanje njihovih obveznosti po tej konvenciji.

3. Z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja, je mogoče
preklicati katerokoli izjavo, dano po prejšnjih dveh odstavkih
za vsako ozemlje, navedeno v taki izjavi. Preklic začne veljati
prvi dan meseca, ki sledi izteku šestmesečnega obdobja po
dnevu, ko je generalni sekretar prejel tako notifikacijo.

28. člen
Razmerja med konvencijo in notranjim pravom
pogodbenic

32. člen
Pridržki

Nič v tej konvenciji ne preprečuje pogodbenicam, da bi za
Programe, ki jih prenašajo subjekti ali tehnična sredstva v njihovi
pristojnosti v smislu 3. člena, uporabljale strožja in podrobnejša
Pravila, kot so določena po tej konvenciji.

1. Ob podpisu ali ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu lahko:
a) vsaka država izjavi, da si pridržuje pravico na svojem ozemlju
omejiti posredovanje programov, ki vsebujejo oglase za
alkoholne pijače, v skladu s pravili, navedenimi v 2. odstavku
15. člena te konvencije, vendar samo kolikor to ni skladno z
njeno notranjo zakonodajo;

XI. Poglavje - Končne določbe
29. člen
Podpis in začetek veljavnosti

b) Združeno kraljestvo izjavi, da si pridržuje pravico, da ne bo
izpolnjevalo obveznosti, navedene v 1. odstavku 15. člena, da
prepove oglase za tobačne izdelke, in sicer oglase za cigare
in tobak za pipo, ki jih na njegovem ozemlju po zemeljskih
oddajnikih oddaja Neodvisna televizijska služba.

1

- Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope in drugim državam pogodbenicam Evropske kulturne
konvencije in Evropski gospodarski skupnosti. Konvencijo je
treba ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.

Drugi pridržki niso dopustni.

2- Ta konvencija začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
trimesečnega obdobja po dnevu, ko je sedem držav, med
njimi najmanj pet držav članic Sveta Evrope privolilo, da jih
konvencija zavezuje v skladu z določbami prejšnjega odstavka.

1. Zoper pridržek, dan v skladu s prejšnjim odstavkom, ugovor
nI mogoč.
2. Katerakoli država pogodbenica, ki je dala pridržek po prvem
odstavku, ga lahko popolnoma ali delno umakne z notifikacijo,
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik
pridržka začne veljati z dnem, ko je generalni sekretar prejel
tako notifikacijo.

3

- Država lahko ob podpisu ali kadarkoli pozneje pred začetkom
veljavnosti te konvencije zanjo izjavi, da bo to konvencijo
uporabljala začasno.

4

- Za katerokoli državo, ki je navedena v 1, odstavku, ali za
Evropsko gospodarsko skupnost, ki naknadno privoli, da jo
konvencija zavezuje, začne konvencija veljati prvi dan meseca,
ki sledi izteku trimesečnega obdobja po dnevu deponiranja
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

3. Pogodbenica, ki je dala pridržek glede kake določbe te
kovencije, ne sme zahtevati, da kaka druga pogodbenica to
določbo uporablja; če pa je njen pridržek delen ali pogojen,
lahko zahteva uporabo take doiočbe do tiste mere, kot ga je
sama sprejela.

30. člen
Pristop držav nečlanic

33. člen
Odpoved

1

- Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov
Sveta Evrope po posvetovanju s pogodbenicami povabi
katerokoli drugo državo, da pristopi k tej konvenciji, na podlagi
sklepa, ki ga sprejme večina, določena v odstavku d) 20.
člena Statuta Sveta Evrope, in soglasnega sklepa predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico biti zastopane v
odboru.

1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove to konvencijo z
notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta
Evrope.
2. Taka odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku
šestmesečnega obdobja po dnevu, ko je generalni sekretar
prejel notifikacijo.

Za vsako državo, ki pristopi h konvenciji, začne ta veljati prvi
dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po
*3- februar 1998
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Isto velja, kadar država članica in Skupnost nastopata skupaj
kot stranka v sporu. V primerih, ki jih predvideva ta odstavek,
se predvideni enomesečni rok iz 1. stavka 4. odstavka spodaj
podaljša na dva meseca.

34. člen - Notifikacije
Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti države članice Sveta,
druge države pogodbenice Evropske kulturne konvencije,
Evropsko gospodarsko skupnost in vsako državo, ki je h
konvenciji pristopila ali je povabljena, da k njej pristopi, o:

3. Razsodišče sestavljajo trije člani: vsaka stranka v sporu
imenuje enega razsodnika; tako imenovanj razsodnika v
skupnem dogovoru imenujeta tretjega razsodnika, ki
predseduje razsodišču. Slednji ne sme biti državljan nobene
stranke v sporu, ne sme imeti svojega običajnega bivališča
na ozemlju ene ali druge stranke v sporu, ne sme biti
uslužbenec nobene od njih in se s primerom ni smel ukvarjati
v nobeni drugi vlogi.

a) vsakem podpisu;
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu;
c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z
določbami 29., 30. in 31. člena;

4. Če ena od strank ni imenovala razsodnika v enem mesecu,
potem ko jo je generalni sekretar Sveta Evrope obvestil o tej
zadevi, bo razsodnika na zahtevo druge stranke imenoval
predsednik Evropskega sodišča za človekove pravice v
nadaljnjem roku enega meseca. Če predsednik sodišča tega
ne more storiti ali če je državljan ene od strank v sporu, ga
imenuje podpredsednik sodišča ali najstarejši sodnik sodišča,
ki je na voljo in ni državljan nobene od strank v sporu. Enak
postopek se uporabi, če v enem mesecu po imenovanju
drugega razsodnika ni imenovan predsednik razsodišča.

d) vsakem poročilu, pripravljenem v skladu z določbami 22. člena;
e) vsakem drugem dejanju, izjavi, notifikaciji ali sporočilu v zvezi
s to konvencijo.

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.

5. Določbe 3. oz. 4. odstavka se uporabljajo za zapolnitev
kateregakoli prostega mesta.

Sestavljeno v Strasbourgu 5. maja 1989 v angleščini in francoščini,
pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem samem
izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar
Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki državi članici Sveta
Evrope, vsaki državi pogodbenici Evropske kulturne konvencije,
Evropski gospodarski skupnosti in vsaki državi, ki je bila
povabljena, da pristopi k tej konvenciji.

6. Dve ali več strank, ki sporazumno ugotovijo, da imajo skupni
interes, skupno imenujejo razsodnika.
7. Stranke v sporu in stalni odbor zagotovijo razsodišču vse
potrebno za učinkovito vodenje postopka.
8. Razsodišče sestavi svoj poslovnik. Njegove odločitve se
sprejemajo z večino glasov njegovih članov. Njegova razsodba
je dokončna in zavezujoča.

DODATEK

9. O odločbi razsodišča je treba obvestiti generalnega sekretarja
Sveta Evrope, ki jo sporoči vsem pogodbenicam te konvencije.

Arbitraža

10. Vsaka stranka v sporu krije stroške razsodnika, ki ga je
imenovala; stranke v sporu si v enakih delih razdelijo stroške
tretjega razsodnika kakor tudi druge z arbitražo povezane
stroške.

1. O zahtevi za arbitražo je treba obvestiti generalnega sekretarja
Sveta Evrope. Zahteva vsebuje ime druge stranke v sporu in
predmet spora. Generalni sekretar sporoči tako prejeto
informacijo vsem pogodbenicam te konvencije.
2. Če gre za spor med dvema pogodbenicama, od katerih je ena
država članica Evropske gospodarske skupnosti in je ta tudi
pogodbenica konvencije, se zahteva za arbitražo naslovi tako
na državo pogodbenico kot tudi na Skupnost, ki nato skupaj v
enem mesecu po prejemu zahteve obvestita generalnega
sekretarja o tem, ali je stranka v sporu država članica ali
Skupnost ali pa država članica in Skupnost skupaj. Če takšnega
obvestila v navedenem roku ni, se za uporabo določb, ki
urejajo ustanovitev razsodišča in postopek arbitraže, šteje,
da sta država članica in Skupnost ena in ista stranka v sporu.
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3. člen
Za izvajanje konvencije skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za
informiranje.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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območjih ne smejo omejevati posredovanja programov, ki so
usklajeni z določbami te konvencije, prav tako pa mora vsaka
članica konvencije zagotoviti, da bodo programi, ki jih oddajajo
njene TV organizacije, skladni z določbami te konvencije.

Besedilo Evropske konvencije o čezmejni televiziji Je bilo
sestavljeno v ustreznih organih Sveta Evrope 5. maja 1989,
konvencija pa je začela veljati 1. maja 1993, ko jo je ratificiralo
zadostno število držav - članic Sveta Evrope na način, kot to
določajo končne določbe. Slovenija je konvencijo podpisala 18.
julija 1996, mora pa jo še ratificirati. Konvencijo je doslej podpisalo
27 držav, članic Sveta Evrope in ratificiralo 14 držav, članic Sveta
Evrope, podpisal in ratificiral pa jo je tudi Sveti sedež.

Konvencija predpisuje, da morajo vse sestavine programov
spoštovati človekovo dostojanstvo in temeljne pravice drugih; ne
smejo biti nespodobni in še posebej ne smejo vsebovati pornografije
ter poudarjati nasilja ali kakorkoli vzbujati rasne nestrpnosti.
Programov, ki bi lahko škodljivo vplivali na telesni, duševni ali
moralni razvoj otrok in mladoletnikov, se no sme oddajati v času,
ko bi jih ti lahko gledali. Dejstva in dogodki v poročilih morajo biti
pravično predstavljeni in morajo spodbujati svobodno oblikovanje
mnenj.

'• Razlogi, zaradi katerih se predlaga ratifikacija
konvencije
Konvencija je dogovor o svobodnem oddajanju ter kabelskem in
satelitskem prenašanju oz. posredovanju TV programov med
vsemi državami članicami, ki so konvencijo ratificirale, pa tudi o
omejitvah ali celo prepovedih posredovanja tistih tujih programov,
W niso v skladu z njenimi določbami. Ratifikacija konvencije in
n
iena uveljavitev v Sloveniji je nujna. Sedanja slovenska zakona
0
javnih glasilih in o RTV Slovenija sta nastala ob upoštevanju
večine njenih določb, pri čemer so določbe konvencije zahtevnejše
zlasti pri določanju splošnih standardov oglaševanja in uveljavljanju
Evropske programske kvote. Ratifikacija je pomembna tudi zato,
kar konvencija varuje Slovenijo pred piratskimi in neavtoriziranimi
vdori oddajanja, ki jim je bila v preteklosti izpostavljena (zlasti iz
Italije) in hkrati omogoča zaščito pred trženjem nelicenciranih
Pfogramov iz tujine, namenjenih našemu prostoru in oddajami, ki
"s bi bile skladne z določbami konvencije.

Konvencija zavezuje TV organizacije (8. člen), da vsaki fizični ali
pravni osebi zagotovi možnost uporabe pravice do odgovora ali
drugega podobnega pravnega sredstva. Med kulturnimi cilji (10.
člen) je poudarjena obveznost TV organizacij, da postopoma
večinski del oddajnega časa rezervirajo za evropska dela. Članice
si morajo prizadevati, da programi ne ogrožajo pluralizma tiska in
razvoja filmske industrije.
V poglavju Oglaševanje določa konvencija pravila o vsebini,
trajanju, obliki, predstavitvi in vstavljanju oglasov v TV programih
ter nekatere prepovedi (oglasi za tobačne izdelke) in omejitve
(oglasi za alkoholne pijače ter zdravila in zdravljenje). V poglavju
Sponzorstvo so zajeta splošna pravila sponzoriranja ter prepoved
sponzoriranja poročil in aktualnoinformativnih oddaj.

Ha podlagi konvencije deluje v okviru Sveta Evrope stalni odbor
0
uresničevanju Evropske konvencije o čezmejni televiziji, v
katerem
ima Slovenija za sedaj status opazovalca. Po ratifikaciji
b
o Slovenija dobila status polnopravne članice. Konvencija sicer
od svojega nastanka še ni bila spremenjena, vendar je to vsekakor
dokument, ki ga je treba sproti prilagajati tehničnim in programskim
zahtevam in novostim. Stalni odbor vsaka štiri leta analizira in
dopolnjuje besedilo in pričakovati je, da bodo še letos sprejete
Pomembna dopolnila. To povečuje interes Slovenije, da se v njihovo
Ostajanje vključi kot enakopraven partner.

Za nadzor nad izvajanjem konvencije skrbi stalni odbor, v katerega
države pogodbenice imenujejo svoje predstavnike. Za reševanje
sporov je predvideno arbitražno razsodišče.
Konvencija dopušča (poglavje Pridržki), da lahko država ob
podpisu oziroma ratifikaciji izjavi, da si pridržuje pravico omejitve
posredovanja programov, ki vsebujejo oglase za alkoholne pijače,
če to ni v skladu z njeno zakonodajo ter pravili te konvencije.
Drugi pridržki niso možni, je pa možno določati posebej določati
ozemlje, kjer se konvencija uporablja.
Nobenih razlogov ni, da bi Slovenija izrekla kakršenkoli pridržek.

"• Bistveni elementi konvencije

Konvencija ne preprečuje državam pogodbenicam uporabe
strožjih ali podrobnejših pravil za programske storitve TV
organizacij, ki so v njihovi pristojnosti ter dovoljuje sklepanje
mednarodnih sporazumov, ki dopolnjujejo ali razvijajo določbe
konvencije, prav tako pa ne spreminja pravic in obveznosti držav
pogodbenic, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov.

konvencija je temeljni evropski dokument za področje
'adiotelevizije in predstavlja pravpi okvir za svobodno čezmejno
oddajanje in posredovanje TV programov v evropskih državah,
vsebuje pa tudi programske omejitve, ki se nanašajo na
oglaševanje, sponzoriranje ter zaščito otrok in mladine pri gledanju
^ programov.
Konvencija v uvodu povzema načela mednarodne skupnosti o
svobodnem pretoku informacij in idej in o neodvisnosti televizijskih
0r
9anizacij, potrjuje pomembnost televizije za razvoj kulture in
svobodno
oblikovanje mnenj v razmerah ohranjanja pluralizma,
6r
se zavzema za uveljavitev evropske dediščine in razvoj
tropskih audiovizualnih stvaritev.

III. Ratifikacija konvencije in njen vpliv na notranjo
zakonodajo
Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Njena
ratifikacija neposredno ne zahteva sprememb obstoječe
zakonodaje, bo pa verjetno pospešila sprejemanje nekaterih
dopolnitev obeh zakonov s področja radiodifuzije (Zakona o javnih
glasilih, Zakona o RTV Slovenija), zlasti določb o postopnem
uveljavljanju evropskih programskih kvot (sem sodijo posebej
izbrani, predvsem kultumoumetniški programi) in v tej zvezi tudi
lastne produkcije televizijskih organizacij, določb o oglaševanju
in določb o zagotovitvi možnosti dostopa do pomembnih
dogodkov, ki so v največjem interesu javnosti.

^amen konvencije je olajšati prenašanje in posredovanje TV
storitev preko meja.
Konvencija zavezuje članice (4. člen), da zagotovijo svobodo
ir
ažanja in informiranja v skladu z 10. členom Konvencije o
Varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na svojih
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sredstev, seveda pa zaostreno zastavlja vprašanje organizacije
ustreznega nadzora (monitoringa) nad prenašanjem TV
programov v Sloveniji, ki pa ga smiselno terjajo že zdaj veljavni
zakoni na tem področju.

IV. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izpolnitev
konvencije in način njihove zagotovitve
Ratifikacija in uveljavitev konvencije ne bo zahtevala proračunskih
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