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Predlog zakona o

KEMIČNEM

OROŽJU

(ZKO)

-EPA 416 -II -hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1/4-1999 določila
besedilo:

Republike Slovenije, da predlog zakona zaradi izrednih potreb
države obravnava po hitrem postopku.

- PREDLOGA ZAKONA O KEMIČNEM OROŽJU,

S tem gradivom nadomešča predlog zakona o kemičnem orožju
- prva obravnava, ki ga je poslala z dopisom št. 222-00/98-1
(Z) dne 13/2-1998.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

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

Državni zbor Republike Slovenije je 23/5-1997 ratificiral
Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog
in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju.
Konvencija je za Republiko Slovenijo začela veljati 11/7-1997.
Republika Slovenija naj bi svoje obveznosti izpolnjevala od
tega datuma naprej, kar pa zaradi nesprejete ustrezne
zakonodaje ni v celoti mogoče. Takšno stanje ni v interesu
Republike Slovenije v njenih prizadevanjih za vključevanje v
mednarodne integracije, predvsem v Evropsko unijo. S
sprejemom zakona o kemičnem orožju in podzakonskih
predpisov bi bilo konvencijo mogoče izvajati v celoti, zato
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, državna sekretarka v
Ministrstvu za zdravstvo,
- dr. Marta CIRAJ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
zdravstvo,
- Majda BENJE-MIHELIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo.

istem mesecu je predloženo Konvencijo podpisalo preko 150
držav, med njimi tudi Republika Slovenija. Do sedaj je Konvencijo
ratificiralo 121 držav, veljati pa je pričela 180 dni po tem, ko jo je
ratificirala petinšestdeseta država, to je bilo 29. 04. 1997.
Pomembno je poudariti, da sta ta akt ratificirali tudi največji imetnici
kemičnega orožja, to sta Združene države Amerike in Ruska
federacija.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zamisel o prepovedi uporabe kemičnega orožja je stara več
desetletij, saj bi s tem izločili iz uporabe enega najhujših orožij za
množično uničevanje ljudi in drugih živih bitij.

Državni zbor Republike Slovenije je Konvencijo ratificiral 23. 05.
1997, zakon o ratifikaciji pa je začel veljati 08. 06. 1997. Po tem
zakonu skrbi za izvajanje Konvencije Ministrstvo za zdravstvo v
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti,
Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za obrambo. V
izvajanje se v skladu s svojimi pristojnostmi vključuje tudi
Ministrstvo za zunanje zadeve.

Med državami je prišlo do dogovora in do imenovanja strokovne
pripravljalne komisije, ki je dobila nalogo priprave besedila akta, s
katerim bi bile zadovoljne vse države, ki imajo v lasti največje
količine kemičnega orožja in tudi največje kapacitete za njegovo
proizvodnjo. Razumljivo je, da je pripravo takšnega akta zelo
močno podpirala večina držav, ki tega orožja nimajo, živijo pa v
stalnem strahu pred njegovo uporabo.

Listina o ratifikaciji je bila pri depozitarju, generalnem sekretarju
Združenih narodov Kofi A. Annanu položena 11. junija 1997. Po
določbah Konvencije stopi akt za državo podpisnico v veljavo 30
dni po deponiranju listine o ratifikaciji. Za Republiko Slovenijo je
Konvencija začela veljati 11.07.1997 in s tem datumom so začeli

Besedilo dogovora je pripravljalna komisija predložila v podpis
januarja 1993 v Parizu pod naslovom Konvencija o prepovedi
razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja
ter o njegovem uničenju (v nadaljnjem besedilu: Konvencija). Že v
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4. Primerjalno pravni pregled

teči roki, v katerih mora Slovenija izpolnjevati določene obveze,
ki izhajajo iz Konvencije.

Pri pripravi zakona je predlagatelj proučil zakone oziroma, v
primeru Švice, uredbe z zakonsko močjo treh evropskih in ene
zunajevropske države, in sicer: ZR Nemčije, Švice, Velike Britanije
in Kanade. Vsi ti predpisi na približno enak ali podoben način
prenašajo določbe Konvencije v svojo zakonodajo in določajo
natančnejše rešitve s podzakonskimi akti. Za naše razmere in
potrebe sta kot podlaga primerna nemški in kanadski zakon.

Poleg natančno določenih obveznosti držav pogodbenic o
prepovedih, omejitvah in inšpekcijskem nadzoru ter o uničenju
vseh zalog kemičnega orožja in proizvodnih kapacitet za te
namene, je v Konvenciji določeno tudi, da mora vsaka država
pogodbenica sprejeti ustrezno izvedbeno zakonodajo in določiti
ali na novo ustanoviti odgovorno državno telo za izvajanje
Konvencije.

5. Finančne in druge posledice

Razlog za pripravo in sprejem tega zakona je torej v določbah 7.
člena Konvencije, ki natančno navaja obveznosti držav
pogodbenic za izvajanje Konvencije na državni ravni. Izvedbeni
zakon je treba sprejeti, ker v Konvenciji ni ustrezne pravne podlage
glede načina njenega izvajanja v posamezni državi.

Finančne posledice izvajanja tega zakona, ki bo omogočil popolno
izvajanje že ratificirane Konvencije, so sestavljene iz dveh delov.
To sta redna letna članarina Organizaciji za prepoved kemičnega
orožja, ki jo je treba plačevati od ratifikacije Konvencije dalje, in
izvajanje nalog, ki izhajajo iz Konvencije. Plačilo članarine
Organizaciji se izvaja po njenem stroškovniku, izdelanem na
podlagi njenega proračuna, ki ga odobri redna letna skupščina
držav pogodbenic in na podlagi delitvene skale. Po slednji plačujejo
države v proračun Organizacije deleže, ki so omejeni navzgor in
navzdol in sicer tako, da je najnižji delež, ki se ga odobri državam
v razvoju 0,01%, najvišji pa 25% rednega letnega proračuna.
Najvišji, 25%-ni delež plačujejo npr. Združene države Amerike.
Republika Slovenija bo plačevala delež v višini 0,07% od celotnega
proračuna. Članarina se spreminja glede na vsakokratni letni
proračun Organizacije. Ta članarina je znašala v letu 1998
oseminosemdesettisoč osemstodvaindevetdeset nizozemskih
guldnov (88. 892 NLG) ali okoli 7. 500.000,00 SIT. V Konvenciji je
predvideno tudi plačevanje prispevka v prostovoljni Sklad za
pomoč, ki je ustanovljen pri Organizaciji, v višini 5,7% redne letne
članarine, ali pa nuđenje pomoči v primeru nesreče s kemičnim
orožjem. Za leto 1998 je Slovenija sicer vplačala znesek 5068
NLG v prostovoljni sklad, vendar pa je naknadno ponudila
določene kapacitete Uprave za zaščito in reševanje in Inštituta
za varovanje zdravja, kar pomeni, da ji prispevka v prostovoljni
sklad v prihodnjih letih ni potrebno več vplačevati.

2. Načela in cilji
Predlagatelja tega predloga zakona je vodilo načelo, daje potrebno
najpomembnejše določbe Konvencije prenesti v kratek, pregleden
in jasen zakon, s katerim bo omogočeno izvajanje Konvencije,
določene naloge pristojnega organa za sodelovanje z Organizacijo
za prepoved kemičnega orožja (v nadaljnjem besedilu:
Organizacija) in naloge zavezancev oziroma pravnih in fizičnih
oseb, ki so predmet nadzora po konvenciji.
Država naj bi skrbela za dosledno izvajanje Konvencije zlasti
glede nadzora nad kemikalijami, ki so navedene v seznamih v
prilogi Konvencije (v nadaljnjem besedilu: strupene kemikalije) in
za sodelovanje z Organizacijo, tako da bo v rokih izpolnjevala
prevzete obveznosti.
Načelo, da se nobena določba Konvencije ne more razlagati tako,
da bi ovirala gospodarski razvoj in mednarodno sodelovanje na
področju strupenih kemikalij za namene, ki niso prepovedani s to
Konvencijo narekuje rešitve, ki morajo zagotoviti učinkovito
evidentiranje in ustrezen ter dosleden inšpekcijski nadzor nad
proizvodnjo in prometom s strupenimi kemikalijami iz Konvencije.
Zato je potrebno z zakonom in predpisi na njegovi podlagi urediti
predvsem:

Naloge izvajanja Konvencije so obsežne in zahtevajo dobro
usposobljene strokovne delavce. Ministrstvo za zdravstvo kot
pristojni državni organ za izvajanje Konvencije, za sedaj brez
dodatnih delavcev opravlja najbolj nujne naloge, ki so vezane na
roke, določene s Konvencijo. Nalog, kot so povezovanje z subjekti,
ki so lahko predmet inšpekcije, opravljanje rednih obiskov in
inštruktaže podjetij ter priprava na morebitno inšpekcijo, pa
trenutno, ob drugih prioritetnih nalogah, ki izhajajo iz približevanja
Evropski Uniji, zaradi pomanjkanja kadrov ni mogoče opravljati.
Za optimalno delo pri izvajanju tega zakona za naloge, ki jih določa
Konvencija, bi Ministrstvo za zdravstvo, kot pristojni državni organ za izvajanje Konvencije, potrebovalo dva dodatna strokovna
delavca. V času, ko zaposlitev ni mogoča, se bo Konvencija izvajala
tako, da se bodo opravljale najnujnejše naloge, z dodatno
obremenitvijo že zaposlenih na Ministrstvu za zdravstvo. Izvajanje
Konvencije zahteva stalno pripravljenost na morebiten prihod
mednarodne inšpekcije. To pomeni vzpostavitev 24-urne dežurne
službe s pooblastitvijo ustreznega števila delavcev, ki so ustrezno
usposobljeni za sprejem inšpekcije ter nakup ustrezne opreme. V
predvidenih finančnih posledicah izvajanja tega zakona je
upoštevano potrebno število strokovnih delavcev za njegovo
optimalno izvajanje.

1. dolžnosti prijavljanja in dajanja podatkov na razpolago
pristojnemu državnemu organu,
2. način pridobitve dovoljenj za proizvodnjo in promet s strupenimi
kemikalijami iz Konvencije,
3. strokoven in učinkovit inšpekcijski nadzor ter
4. pristojnemu državnemu organu določiti pooblastila za izvajanje
zakona in Konvencije.
3. Poglavitne rešitve
Zakon naj omogoči:
1. prepoved kemičnega orožja, razen za namene, ki s Konvencijo
niso prepovedani,
2. nadzor nad proizvodnjo in prometom s strupenimi kemikalijami,
3. učinkovit inšpekcijski nadzor domače in mednarodne inšpekcije,
4. sankcije za kršitelje določb zakona in Konvencije.
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Prikaz stroškov:
Stroški povezani s članstvom in izvajanjem predloga tega zakona
oziroma Konvencije nastajajo zaradi:

I. Članarina Organizaciji za prepoved kemičnega orožja

7.500.000,00 SIT

II. Izvajanje tega zakona oziroma Konvencije:
1. zaposlitev dveh delavcev z visokošolsko izobrazbo
2. stalna pripravljenost za sprejem mednarodne inšpekcije
3. stroški mednarodne inšpekcije
4. skupaj

Stroške mednarodne inšpekcije povrne Organizacija. Ne glede
na to je treba te stroške v proračunu načrtovati, saj jih je treba
začasno pokriti iz državnega proračuna.

SIT
SIT
SIT
SIT

podzakonskih predpisov bi bilo konvencijo mogoče izvajati v celoti.
Razlog za sprejem zakona po hitrem postopku je tudi sklep Vlade
Republike Slovenije št. 900-01/98-22, z dne 08.03.1999, ki se
nanaša na odpravo zaostankov pri približevanju EU in določa
pristojnim resorjem, da nemudoma predložijo v obravnavo Vladi
RS zakone, ki izhajajo iz operativnega koledarja.

6. razlogi za sprejem zakona po hitrem postopku
Konvencija je za Republiko Slovenijo začela veljati 11.07.1997.
Republika Slovenija naj bi svoje obveznosti izpolnjevala od tega
datuma naprej, kar pa zaradi nesprejete ustrezne zakonodaje ni
v celoti mogoče. Takšno stanje ni v interesu Republike Slovenije
v njenih prizadevanjih za vključevanje v mednarodne integracije,
predvsem v EU. S sprejemom Zakona o kemičnem orožju in

Zaradi tega Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor
predlog obravnava po hitrem postopku, v skladu z 201. členom
Poslovnika DZ (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/
97).

- zaščita pred strupenimi kemikalijami oziroma kemičnim orožjem;
• - vojaški nameni, ki niso povezani z uporabo kemičnega orožja in
ki niso odvisni od uporabe strupenih lastnosti kemikalij kot načina
bojevanja.

II. BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prepoved iz prejšnjega člena se tudi ne nanaša na strupene
kemikalije in njihove predhodne sestavine, ki se uporabljajo za
obvladovanje notranjih nemirov v skladu s posebnimi zakonskimi
predpisi.

1. člen
(vsebina in namen zakona)
Ta zakon določa obveznosti, prepovedi in omejitve, ki se
nanašajo na kemično orožje v skladu s Konvencijo o prepovedi
razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja
ter o njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97-Mednarodne
pogodbe, št. 9/97, v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

4. člen
(opredelitev pojmov)
Po tem zakonu imajo izrazi naslednji pomen:

2. člen
(prepovedi)

1. Kemično orožje so:
a) strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, razen za
namene, ki niso prepovedani s Konvencijo, dokler so vrste in
količine skladne s takimi nameni;

Prepovedani so razvoj, proizvodnja, promet, kopičenje zalog,
zadrževanje in uporaba kemičnega orožja.
3. člen
(izjeme)

b) strelivo in pripomočki, posebej zasnovani za povzročanje smrti
in drugih poškodb zaradi tistih strupenih lastnosti kemikalij iz
pododstavka a), ki bi se sproščale kot posledica uporabe takega
streliva in pripomočkov;

Prepoved iz prejšnjega člena se ne nanaša na strupene kemikalije
in njihove predhodne sestavine za namene, ki niso prepovedani
s Konvencijo, kot so:

c) katera koli oprema, posebej zasnovana za uporabo v
neposredni povezavi streliva in pripomočkov iz pododstavka b).

- industrijski, kmetijski, raziskovalni, medicinski, farmacevtski in
drugi miroljubni nameni;
14. april 1999
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2. Zavezanec je podjetnik posameznik, pravna oseba ali državni
organ ter fizična in pravna oseba v funkciji lastnika oziroma
uporabnika zemljišča, objektov, opreme in strupenih kemikalij, ki
so predmet nadzora po določbah Konvencije oziroma imetnik
dovoljenja iz 6. člena tega zakona.

Evidenco dovoljenj iz tega člena vodi Urad za kemikalije Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Urad).

3. Proizvodnja kemikalije je njeno pridobivanje s kemijsko reakcijo.

Za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij,
za namene iz 3. člena tega zakona je treba pridobiti dovoljenje, ki
ga izda Urad.

6. člen
(druga dovoljenja)

4. Predelovanje kemikalije je fizikalni postopek, kot je oblikovanje,
ekstrakcija ali prečiščevanje, pri čemer se ena kemikalija ne
spremeni v drugo kemikalijo.

Urad izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka najkasneje v tridesetih
dneh, za skladiščenje in porabo strupenih kemikalij pa najkasneje
v šestih mesecih po prejemu popolne vloge.

5. Poraba kemikalije je njena pretvorba v drugo kemikalijo s
kemijsko reakcijo.
6. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev
tretjemu.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko minister določi, da dovoljenje ni potrebno za posamezne kemikalije iz
seznama 3 Priloge.

7. Uvoz je vsak vnos strupene kemikalije na carinsko območje
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je v
skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo.

Minister podrobneje predpiše način pridobitve dovoljenj iz prvega
odstavka tega člena.
Evidenco dovoljenj iz prvega odstavka tega člena vodi Urad.

8. Izvoz je vsak iznos strupene kemikalije iz carinskega območja
Republike Slovenije.

7. člen
(omejitev prometa)

9. Tranzit je vsak prenos strupene kemikalije preko carinskega
območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom.

Minister lahko prepove ali omeji promet s strupenimi kemikalijami
z državami, ki niso pogodbenice Konvencije.

10. Priloga je Priloga o kemikalijah iz Konvencije, sestavljena iz
seznamov 1, 2 in 3.

8. člen
(preprečevanje zlorabe)

11. Strupene kemikalije so kemikalije in njihove predhodne
sestavine, določene v prilogi iz prejšnje točke.

Zavezanci, ki opravljajo dejavnosti iz 5. člena tega zakona so
dolžni poskrbeti za ukrepe, s katerimi se prepreči ravnanje s
strupenimi kemikalijami, ki ni v skladu s tem zakonom oziroma s
Konvencijo.

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

9. člen
(sporočanje)
Zavezanec mora Uradu predložiti podatke o procesu proizvodnje,
porabe in predelovanja strupenih kemikalij, podatke o objektih in
tehnološki opremi ter podatke o uvozu, izvozu, tranzitu in
skladiščenju, vključno s specifikacijo in podatki o količinah
posameznih strupenih kemikalij ter podatke o proizvodnji
posameznih organskih kemikalij in PSF kemikalij. Na zahtevo
Urada mora zavezanec predložiti tudi drugo dokumentacijo.

13. PSF kemikalija je organska kemikalija, ki vsebuje elemente
fosfor, žveplo ali fluor.
14. Organizacija je Organizacija za prepoved kemičnega orožja,
ustanovljena s Konvencijo.
15. Mednarodna inšpekcija je inšpekcija inšpekcijske skupine, ki
jo sestavljajo inšpektorji in inšpekcijski asistenti Organizacije, ki
jim generalni direktor naloži izvedbo določene inšpekcije.

Minister predpiše roke, vsebino in način posredovanja podatkov
iz prejšnjega odstavka.

II. DOLŽNOSTI ZAVEZANCEV
III. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA
5. člen
(dovoljenja za proizvodnjo, obratovanje objektov)

10. člen
(Urad za kemikalije)

Proizvodnja strupenih kemikalij, obratovanje objektov za njihovo
proizvodnjo za namene iz 3. člena tega zakona, se lahko opravlja
na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen za zdravstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z ministrom, pristojnim
za gospodarstvo, ministrom, pristojnim za okolje in ministrom,
pristojnim za obrambo.

Urad je pristojen za sodelovanje z Organizacijo pri izvajanju nalog
in pooblastil iz Konvencije. Pri tem zlasti:
- na ravni države zbira podatke, ki jih je po Konvenciji dolžan
posredovati Organizaciji,
- sodeluje pri pripravi sporazumov o objektih, ki jih, skladno s
Konvencijo, sklepa Vlada Republike Slovenije z Organizacijo,
- sodeluje pri uveljavljanju zahtev za pokrivanje stroškov
mednarodne inšpekcije,
- sodeluje z mednarodno inšpekcijo,
- v skladu z 10. členom Konvencije sodeluje z Organizacijo v
primeru nevarnosti uporabe ali uporabe kemičnega orožja.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za vsakršno
spremembo ali prilagoditev objekta za proizvodnjo strupenih
kemikalij.
Podrobnejše pogoje za proizvodnjo strupenih kemikalij predpiše
minister v soglasju z ministrom pristojnim za gospodarstvo,
ministrom, pristojnim za okolje in ministrom, pristojnim za obrambo.
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Pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka Urad sodeluje z
ministrstvom, pristojnim za gospodarske dejavnosti, ministrstvom,
pristojnim za notranje zadeve, ministrstvom, pristojnim za zunanje
zadeve, ministrstvom, pristojnim za obrambo in ministrstvom,
pristojnim za okolje.

2. Mednarodni inšpektorji.
V posebnih primerih in za posamezne naloge lahko minister
ustanovi inšpekcijsko skupino, ki jo vodi inšpektor in je sestavljena
tudi iz predstavnikov drugih inšpekcijskih organov, glede na
vsebino naloge.

11. člen
(carinski organi in organi za notranje zadeve)

Do povrnitve stroškov mednarodne inšpekcije s strani
Organizacije se stroški krijejo iz državnega proračuna.

Nadziranje uvoza, izvoza in tranzita strupenih kemikalij izvajajo
carinski organi in organi za notranje zadeve.

14. člen
(postopek ob prihodu mednarodne inšpekcije)

Carinski organ lahko dovoli vnos na carinsko območje ter odobri
zahtevano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo strupenih kemikalij
le, če carinski zavezanec poleg carinske dokumentacije predloži
tudi dovoljenje iz 6. člena tega zakona, potrjenega s strani
inšpektorja iz 1. točke prvega odstavka 13.člena tega zakona.

Obvestilo o prihodu mednarodne inšpekcije prevzame ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve, v okviru 24-urne dežurne službe in
nemudoma obvesti vodjo spremljevalne skupine na Uradu, če ta
ni dosegljiv, pa njegovega namestnika.

Carinski organi in organi za notranje zadeve, ki pri izvajanju svojih
nalog ugotovijo kršitve tega zakona ali Konvencije, o tem takoj
obvestijo Urad.

O vsakem obvestilu o prihodu mednarodne inšpekcije Urad
nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije.

V primeru poskusa vnosa kemičnega orožja oziroma strupene
kemikalije brez dovoljenja iz 6. člena tega zakona, se kemično
orožje oziroma strupena kemikalija zaseže. Zaseženo kemično
orožje oziroma strupena kemikalija se skladišči v objektih, ki jih
določi minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo
in ministrom, pristojnim za okolje. Stroške skladiščenja ter druge
stroške za izpolnitev zahtev Konvencije v zvezi z zaseženim
kemičnim orožjem oziroma strupeno kemikalijo nosi imetnik
oziroma lastnik kemičnega orožja oziroma strupene kemikalije.

Potek postopka za sprejem in spremljanje posameznih vrst
mednarodnih inšpekcij se uredi v protokolih, ki jih odobri minister,
v soglasju s pristojnimi ministri.

IV. ZBIRANJE, UPORABA IN VAROVANJE PODATKOV

1. z odločbo odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomankljivosti
v zvezi z dejavnostmi iz 5. in 6. člena tega zakona odpravijo v
določenem roku;

15. člen
(pooblastila inšpektorjev)
Poleg pooblastil po splošnih predpisih in po posebnem predpisu o
zdravstveni inšpekciji ima inšpektor po tem zakonu še naslednja
pooblastila:

12. člen
(zbiranje, uporaba in varovanje podatkov)

2. z odločbo ustavi proizvodnjo, porabo, predelovanje, tranzit,
promet in skladiščenje strupenih kemikalij;

Zbirka podatkov za potrebe izvajanja Konvencije in tega zakona,
se vodi pri Uradu v skladu s programom informacijske podpore
po zakonu, ki ureja področje kemikalij.

3. z odločbo ustavi vse aktivnosti v objektu za katere je potrebno
dovoljenje iz 5. in 6. člena tega zakona, če za objekt ni bilo
pridobljeno ustrezno dovoljenje;

Osebni podatki, ki jih v zvezi z zavezanci vodi Urad in jih pridobi
neposredno od zavezanca ali iz centralnega registra prebivalstva,
so: davčna številka oziroma enotna matična številka zavezanca,
ime in priimek ter sedež oziroma stalno bivališče zavezanca.

4. na podlagi dovoljenja iz 6. člena tega zakona potrdi uvoz in
izvoz strupenih kemikalij pred vložitvijo carinske deklaracije.

Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, se morajo medsebojno
obveščati, če je ugotovljen utemeljen sum nedovoljene proizvodnje,
predelovanja, porabe, tranzita, skladiščenja ali prometa s
kemičnim orožjem ali s strupenimi kemikalijami.

Zoper odločbo inšpektorja iz prvega odstavka tega člena je možna
pritožba na ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v roku 15 dni od
vročitve odločbe.

O ukrepih iz prejšnjega odstavka inšpektor obvesti Urad.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko podatke, ki so
jim bili skladno s tem zakonom in Konvencijo posredovani,
uporabijo le za namene, za katere so jih pridobili, in so jih dolžni
varovati v skladu s Konvencijo, zakonom, ki ureja kemikalije in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

16. člen
(dolžnost sodelovanja zavezancev pri mednarodnih
inšpekcijah)
Zavezanec je dolžan omogočiti mednarodno inšpekcijo in
sodelovati s spremljevalno skupino ter ji pomagati pri izvajanju
mednarodne inšpekcije.

V. INŠPEKCIJE
13. člen
(inšpekcijski nadzor)

Minister podrobneje opredeli način sodelovanja zavezancev pri
izvajanju inšpekcije.
,

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Konvencije, tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo v skladu s svojimi
pooblastili:

17. člen
(spremljevalna skupina)

1. Zdravstveni inšpektorji, ki opravljajo nadzor nad kemikalijami
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji).

Inšpekcije po 6. in 9. členu Konvencije in preiskave po 10. členu
Konvencije se opravljajo s posredništvom spremljevalne skupine.
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(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.

Spremljevalno skupino imenuje Vlada Republike Slovenije na
predlog ministra, pristojnega za zdravstvo. Člani spremljevalne
skupine so delavci ministrstva, pristojnega za zdravstvo,
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za
gospodarske dejavnosti, ministrstva, pristojnega za obrambo,
ministrstva, pristojnega za okolje in ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo. Vodja je predstavnik Urada. Vodja spremljevalne skupine
izmed članov spremljevalne skupine za vsako posamezno
inšpekcijo oblikuje ustrezno ekipo. V primeru inšpekcije v vojaških
objektih in v primeru inšpekcije starega kemičnega orožja, vodja
spremljevalne skupine pooblasti predstavnika ministrstva,
pristojnega za obrambo, za vodenje spremljevalne skupine.

20. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 700.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:
1. na posebno zahtevo ne predloži druge zahtevane
dokumentacije (prvi odstavek 9. člena);
2. ne pomaga spremljevalni skupini pri izvajanju inšpekcije (16.
člen);
3. ne spoštuje odredb vodje spremljevalne skupine (tretji odstavek
17. člena).

Vodja spremljevalne skupine daje ustne odredbe, potrebne za
izvedbo inšpekcije in preiskave in druge odredbe, ki so potrebne
za uveljavljanje pooblastil in dolžnosti sodelovanja. Pritožba proti
ustnim odredbam vodje spremljevalne skupine ne zadrži njihove
izvršitve.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Podrobnejši potek mednarodnega inšpekcijskega nadzora in
naloge spremljevalne skupine določi minister.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 70.000,00 SIT se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe.

18. člen
(vstopni mejni prehodi)

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vstopne mejne prehode za mednarodne inšpekcije določi minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim
za zunanje zadeve.

21. člen
(izvajanje upravnih nalog)

VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen

Do ustanovitve Urada opravlja naloge po tem zakonu ministrstvo,
pristojno za zdravstvo.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1000.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:

22. člen
(izvajanje inšpekcijskih nalog)

1. ne pridobi ustreznega dovoljenja pred pričetkom proizvodnje
strupenih kemikalij (prvi odstavek 5. člena);
2. ne pridobi ustreznega dovoljenja za obratovanje objekta za
proizvodnjo strupenih kemikalij pred pričetkom obratovanja (prvi
odstavek 5. člena);
3. ne pridobi ustreznega dovoljenja za spremembo ali prilagoditev
objekta za proizvodnjo strupenih kemikalij pred pričetkom samega
obratovanja (drugi odstavek 5. člena);
4. opravlja uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih
kemikalij brez ustreznega dovoljenja (prvi odstavek 6. člena);
5. če ravna v nasprotju s 7. členom tega zakona;
6. če ravna v nasprotju z 8. členom tega zakona;
7. ne sporoča zahtevanih podatkov (9. člen);
8. uvaža, izvaža ali prevaža strupene kemikalije preko ozemlja
Republike Slovenije brez potrditve iz 4. točke prvega odstavka
15. člena tega zakona;
9. ne omogoči mednarodne inšpekcije (16. člen).

Do imenovanja inšpektorjev iz 1. točke prvega odstavka 13. člena
tega zakona opravljajo naloge po tem zakonu zdravstveni
inšpektorji.
23. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)
Podzakonski predpisi na podlagi tega zakona se izdajo najkasneje
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada Republike Slovenije imenuje vodjo in člane spremljevalne
skupine iz 17. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi
uveljavitvi.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV

V 8. členu je določeno, da morajo zavezanci, ki proizvajajo strupene
kemikalije na podlagi dovoljenja za proizvodnjo oziroma
obratovanje objektov, poskrbeti za ukrepe, s katerimi se prepreči
ravnanje s strupenimi kemikalijami, ki ni v skladu s tem zakonom
in Konvencijo.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
V 1. členu predloga zakona sta določena vsebina in namen tega
zakona. To so obveze, prepovedi in omejitve, ki se nanašajo na
kemično orožje v skladu s Konvencijo o prepovedi razvoja,
proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o
njegovem uničenju (Uradni list RS, št. 34/97-Mednarodne pogodbe,
št. 9/97, v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

V 3. členu predloga zakona so opredeljene izjeme, ko se strupene
kemikalije pod določenimi pogoji smejo proizvajati, predelovati ali
porabljati. Strupene kemikalije se smejo proizvajati, predelovati ali
porabljati za namene, ki niso prepovedani s Konvencijo, zlasti za:

9. člen predloga zakona določa, da morajo zavezanci obvezno
posredovati predpisane podatke Uradu. Predložiti morajo podatke
o procesu proizvodnje, porabe in predelovanja strupenih kemikalij,
podatke o objektih in tehnološki opremi ter podatke o uvozu,
izvozu in skladiščenju ter o uporabi> vključno s specifikacijo in
podatki o količinah posameznih strupenih kemikalij ter podatke o
proizvodnji posameznih organskih kemikalij in PSF kemikalij. Na
zahtevo Urada je zavezanec dolžan predložiti tudi drugo ustrezno
dokumentacijo. Roki vsebina in način pridobitve dovoljenj, bodo
podrobneje opredeljeni v podzakonskem predpisu, ki ga bo izdal
minister, pristojen za zdravstvo.

- industrijske, kmetijske, raziskovalne, medicinske, farmacevtske
in druge miroljubne namene;

III. PRISTOJNOSTI IN POOBLASTILA

2. člen predloga zakona, v skladu z določbami Konvencije,
prepoveduje razvoj, proizvodnjo, promet, kopičenje zalog,
zadrževanje in uporabo kemičnega orožja.

- zaščite pred strupenimi kemikalijami in kemičnim orožjem;

10. člen določa, da je pristojni državni organ za izvajanje
Konvencije in za sodelovanje z Organizacijo, v skladu s četrtim
odstavkom 7. člena Konvencije, Urad za kemikalije kot organ v
sestavi ministrstva, pristojnega za zdravstvo. Ker je znotraj
ministrstva po predlogu zakona o kemikalijah, ki je pripravljen za
tretjo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije že
predviden Urad za kemikalije, ki bo skrbel za kemikalije, ki niso
predmet te Konvencije, je v predlogu tega zakona določeno, da
isti organ skrbi tudi za izvajanje tega zakona. To pomeni bistveno
racionalizacijo, ker se izvajanje del na področju kemikalij na ta
n$čin dopolnjuje. Urad mora podatke o strupenih kemikalijah iz
Konvencije in objektih za njihovo proizvodnjo, predelovanje in
porabo glede na zahteve konvencije, v obliki prijav redno letno
sporočati Organizaciji. Za določene objekte, ki so predmet rednih
inšpekcijskih pregledov mednarodne inšpekcije, je potrebno
sklepati ustrezne sporazume z Organizacijo, s katerimi se določa
podroben postopek inšpekcijskega nadzora v posameznem
objektu (Konvencija, Priloga o preverjanju, III. del (poglavje A)).
Pri pripravi teh sporazumov sodeluje Urad. Urad sodeluje tudi pri
uveljavljanju zahtevkov za pokrivanje stroškov mednarodnih
inšpekcij iz 13. člena predloga zakona, ki se začasno krijejo iz
državnega proračuna. Ti stroški se na ta način delno ali v celoti
vračajo v državni proračun. Pri izvajanju teh in drugih nalog, ki
izhajajo iz Konvencije, Urad sodeluje z ministrstvom, pristojnim
za gospodarske dejavnosti, ministrstvom, pristojnim za notranje
zadeve, ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve,
ministrstvom, pristojnim za obrambo, ministrstvom, pristojnim za
okolje in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo.

- vojaške namene, ki niso povezani z uporabo kemičnega orožja
in ki niso odvisni od uporabe strupenih lastnosti kemikalij kot
načina bojevanja;
■ obvladovanje notranjih.nemirov za namen izvajanja posebnega
zakona.
V 4. členu predloga zakona so opredeljeni pojmi, ki se uporabljajo
v tem zakonu.
II. DOLŽNOSTI ZAVEZANCEV
Ker prepovedi iz 2. člena ne veljajo absolutno za vse namene, je
proizvodnja strupenih kemikalij za namene, ki niso prepovedani s
Konvencijo mogoča. Zato je v 5. členu predloga zakona dano
pooblastilo ministru, pristojnemu za zdravstvo, da v soglasju z
ministrom, pristojnim za gospodarstvo, ministrom, pristojnim za
okolje in ministrom, pristojnim za obrambo, izda dovoljenja za
proizvodnjo strupenih kemikalij in za obratovanje objektov za
njihovo proizvodnjo, ki je potrebno tudi v primerih, ko se objekt
spreminja in prilagaja za dejavnosti proizvodnje s strupenimi
kemikalijami. Podrobnejši predpis za proizvodnjo strupenih
kemikalij bo izdal minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za gospodarstvo, ministrom, pristojnim za
okolje in ministrom, pristojnim za obrambo.
V 6. členu predloga zakona je zaradi nadzora prometa določeno,
da je za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih
kemikalij, za namene iz 3. člena, potrebno pridobiti dovoljenje
Urada. Za posamezne kemikalije, ki so opredeljene v seznamu 3,
Priloge o kemikalijah iz Konvencije, lahko minister, pristojen za
zdravstvo, določi, da dovoljenje ni potrebno. Minister, pristojen za
zdravstvo, predpiše način pridobitve dovoljenj za uvoz, izvoz,
tranzit, uporabo in skladiščenje strupenih kemikalij. Evidenco
dovoljenj bo vodil Urad.

11. člen predloga zakona določa, da pri nadzoru uvoza, izvoza in
tranzita strupenih kemikalij v skladu s svojimi pristojnostmi
sodelujejo tudi organi carinske službe.
Carinski organ lahko dovoli vnos strupenih kemikalij na carinsko
območje ter odobri zahtevano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo
strupenih kemikalij le, če carinski zavezanec poleg carinske
dokumentacije predloži tudi dovoljenje iz 6. člena predloga zakona
in potrditev uvoza s strani inšpektorja, ki opravlja nadzor nad
kemikalijami. Če lastnik predloži strupene kemikalije v carinski
postopek brez ali z napačno dokumentacijo, se to šteje kot
prekršek. V primeru poskusa vnosa kemičnega orožja ali strupene
kemikalije brez dovoljenja, se le to obvezno zaseže. Zaseženo
kemično orožje oziroma strupene kemikalije, ki se jih poskuša
uvoziti brez dovoljenja iz 6. člena predloga zakona, se skladišči v

V 7. členu predloga zakona je določeno, da ihko minister, pristojen
za zdravstvo, prepove ali omeji promet s strupenimi kemikalijami
z državami, ki niso pogodbenice Konvencije. Konvencija namreč
predvideva, da bo v treh do petih letih po njeni mednarodni
uveljavitvi prekinjen promet z državami, ki niso pogodbenice
Konvencije.
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objektih, ki jih določi minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z
ministrom, pristojnim za gospodarstvo in ministrom, pristojnim za
okolje. Stroške v zvezi z izpolnitvijo zahtev Konvencije v zvezi z
zaseženim kemičnim orožjem oziroma s strupenimi kemikalijami,
ki se jih poskuša uvoziti brez dovoljenja iz 6. člena predloga
zakona, nosi imetnik oziroma lastnik kemičnega orožja oziroma
strupene kemikalije.

15. člen predloga zakona določa pooblastila zdravstvenih
inšpektorjev, ki opravlajjo nadzor nad kemikalijami.
V 16. členu predloga zakona je določeno, da morajo zavezanci
omogočiti mednarodno inšpekcijo in inšpektorjem ter spremljevalni
skupini pomagati, da opravijo svoje delo. Ravnajo se po navodilih
spremljevalne skupine. Gre za obliko sodelovanja, ko bo potrebno
inšpekciji pokazati mšsta skladiščenja strupenih kemikalij,
predelovalne obrate, tehnično dokumentacijo proizvodnje ali
predelave, transportna sredstva in ostalo kar mora inšpekcija v
skladu s svojo nalogo preveriti. Ta način sodelovanja zavezancev
z mednarodno inšpekcijo, bo minister, pristojen za zdravstvo,
podrobneje opredelil v podzakonskem aktu.

IV. ZBIRANJE, UPORABA IN VAROVANJE
PODATKOV
Zaradi narave materije, ki jo obravnavata Konvencija in predlog
zakona, je v 12. členu določena obveznost zbiranja, uporabe in
varovanja podatkov. V tem členu je določeno tudi, da se zbirka
podatkov o strupenih kemikalijah vodi v skladu s programom
informacijske podpore iz predloga zakona o kemikalijah. Tudi tu
gre za racionalizacijo in zbiranje podatkov na enem mestu,
oziroma v okviru že načrtovanega informacijskega sistema, ki
ga je treba le ustrezno dopolniti. S tem členom se zavezuje tudi
državne organe, da se medsebojno obveščajo, kadar obstaja
sum nedovoljene proizvodnje, predelovanja, porabe, tranzita,
skladiščenja ali prometa s kemičnim orožjem ali s strupenimi
kemikalijami.

17. člen predloga zakona določa, da inšpekcijsko skupino v
Republiki Sloveniji spremlja spremljevalna skupina, ki jo imenuje
Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra pristojnega za
zdravstvo izmed delavcev ministrstev, ki so glede na svoje
delovno področje povezana z delom oziroma področjem dela za
izvajanje Konvencije. To so ministrstvo, pristojno za zdravstvo,
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za gospodarske
dejavnosti, ministrstvo, pristojno za obrambo, ministrstvo, pristojno
za okolje in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo. Vodja te skupine
je praviloma predstavnik Urada. Vodja spremljevalne skupine izmed
članov spremljevalne skupine za vsako posamezno inšpekcijo
oblikuje ustrezno ekipo. V primeru inšpekcij v vojaških objektih in
v primeru inšpekcij starega kemičnega orožja, vodja spremljevalne
skupine pooblasti predstavnika ministrstva, pristojnega za
obrambo, za vodenje spremljevalne skupine. Vodja spremljevalne
skupine ima tudi določena pooblastila za izvajanje svojih nalog.

V. INŠPEKCIJE
V13. členu predloga zakona je določeno, da opravljata inšpekcijski
nadzor nad njegovim izvajanjem domača in mednarodna inšpekcija.
Redni inšpekcijski nadzor opravljajo zdravstveni inšpektorji, ki
opravljajo nadzor nad kemikalijami. Njihova pooblastila so določena
v 15. členu predloga zakona.

V 18. členu predloga zakona je določeno, da bo vstopne mejne
prehode za mednarodno inšpekcijo, skladno z zahtevami
Konvencije določil minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju
z ministrom, pristojnim za zunanje zadeve.

Mednarodna inšpekcija je inšpekcija Organizacije za prepoved
kemičnega orožja, ki jo določa Konvencija. Inšpekcija je namenjepa
za nadzor izvajanja prepovedi, ki so določene v konvenciji,
ugotavljanja dejanskega stanja na podlagi deklaracij; inšpekcije
starega kemičnega orožja so namenjene ugotavljanju uporabnosti
tega orožja in ustreznosti njegovega uničevanja. Preveritvene
inšpekcije pa preverjajo morebitni sum uporabe kemičnega orožja.
Po Konvenciji (priloga o preverjanju, II. del splošna pravila, točka
26) je vsaka država pogodbenica dolžna inšpekcijski skupini
mednarodnih inšpektorjev nuditi pomoč pri izvajanju inšpekcije
ter jim dati na razpolago komunikacijska sredstva, tolmačenje,
če je potrebno, prevoz, delovni prostor, nastanitev, hrano in
morebitno zdravstveno oskrbo. Stroške, ki bodo nastali v zvezi z
delom mednarodne inšpekcije, bo Organizacija povrnila.

VI. KAZENSKE DOLOČBE
V 19. in 20. členu predloga zakona so ravnanja, s katerimi se
kršijo določbe zakona, kvalificirana kot prekrški, za katere so
določene denarne kazni.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Do ustanovitve Urada za kemikalije bo naloge, ki so določene v
tem zakonu, opravljalo ministrstvo, pristojno za zdravstvo.

14. člen predloga zakona določa postopek ob prihodu mednarodne
inšpekcije. Obvestilo o prihodu mednarodne inšpekcije sprejme
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve v okviru svoje dežurne
službe, ter jo naprej posreduje vodji spremljevalne skupine,
oziroma njegovemu namestniku. Podroben postopek za izvedbo
mednarodnih inšpekcij se uredi v protokolih, ki jih odobri minister,
pristojen za zdravstvo, v soglasju s pristojnimi ministri.

poročevalec, št. 23

Podzakonski akti, ki jih predvideva predlog zakona, naj bi bili
izdani v roku šest mesecev po uveljavitvi zakona. Rok je dovolj
dolg, da bo mogoče v tem času izdati vse predvidene
podzakonske predpise in zagotoviti tudi dejansko podlago za
izvrševanje zakona, s tem pa tudi Konvencije.
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DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Herman TOMAŽIČ, poslanec
Ljubljana, 31.3.1999

Na podlagi 204. a člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava
in sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno
spremembo in dopolnitev zakona o lokalni samoupravi.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97) vlaga
podpisani poslanec

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah
Državnega zbora.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI.

Herman TOMAŽIČ, l.r.

skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v
posamezni skupini (Ur.l.RS, št. 21/95), s katerim so bile občine
začasno razvrščene v šest skupin s količniki od najvišjega 9,0
do najnižjega 6,5 v zadnji skupini.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l.RS, št. 74/98) pa je v 100.b členu določeno, da
se občine razvrstijo v sedem skupin, v katerih se določijo količniki
za najvišje vrednoteno funkcijo od 9,0 do 3,5 in sicer:

Plače županov slovenskih občin so bile do uveljavitve zadnje
novele zakona o lokalni samoupravi (zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, Ur.l.RS, št. 74/98)
normirane na podlagi začasnega sklepa o razvrstitvi občin v

-

14. april 1999

v prvi skupini občin, ki imajo nad 100 000 prebivalcev
v drugi skupini občin, ki imajo od 30 001 do 100 000 prebivalcev
v tretji skupini občin, ki imajo od 15 001 do 30 000 prebivalcev
v četrti skupini občin, ki imajo od 10 001 do 15 000 prebivalcev
v peti skupini občin, ki imajo od 5 001 do 10 000 prebivalcev
v šesti skupini občin, ki imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev
v sedmi skupini občin, ki imajo do 3 000 prebivalcev
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9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
5,0
3,5
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samoupravi je v tem, da je rangiranje najvišje vrednotenih funkcij
v občini v sedem skupin in z razponom količnika od 3,5 do 9,0 na
podlagi velikosti občin ter nato še določanje višine funkcijskega
dodatka v razponu od 50% do 90%, postavilo župane v zelo
različen položaj. Takšno nastajanje razlik v plačah županov glede
na velikost občine je seveda nesprejemljivo. Ob upoštevanju
dejstva, da morajo občine opravljati in zagotavljati naloge, ki jih
določa preko 80 zakonov in da se občine z izjemo nekaj mestnih
občin razlikujejo le po številu zadev, ki jih dobijo v reševanje, ne
razlikujejo pa se po področjih dela, ki jih morajo pokrivati, ni možno
opravičevati takšnih razlik med župani.

Razlog za spremembo zakona o lokalni samoupravi je v tem, da
4. člen zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št.18/94, 13/95-odločba
US, 36/96) določa, da so količniki za določitev osnovne plače
funkcionarjev odvisni od zahtevnosti funkcije in določeni v razponu
od 4,20 do 9,00 in je torej 100.b člen zakona o lokalni samoupravi
v nasprotju z omenjenim členom zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v lokalnih skupnosti.
S sprejetim zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 74/98) se je bistveno spremenila
višina plače županov za vse občine z manj kot 5000 prebivalcev.
Tako so bile na podlagi začasnega sklepa o razvrstitvi občin v
skupine in določitvi količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v
posamezni skupini (Ur.l.RS, št. 21/95) vse te občine v 6. skupini
s količnikom 6,5, na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 74/98) pa so za te
občine sprejeti količniki v višini 5,0 v šesti skupini (za občine, ki
imajo od 3 001 do 5 000 prebivalcev) ter količnik v višini 3,5 v
sedmi skupini (za občine, ki imajo do 3 000 prebivalcev).

Že sam zakon o lokalni samoupravi in druga področna
zakonodaja, še zlasti zakonodaja s področja financiranja lokalnih
skupnosti ter zagotavljanja finančnih sredstev za posamezna
področja dela, rangirajo in diferencirajo občine glede na velikost
in druQe specifičnosti. Zato ne morejo biti še plače županov tisti
instrument, ki naj prispeva k ukinjanju manjših občin. Tudi župani
manjših in najmanjših občin so namreč kazensko, materialno in
moralno odgovorni pri opravljanju svoje funkcije.

Tako znaša razlika v količniku med novim in starim obračunom
plače 3,0. Ob upoštevanju višine dela plače za delovno uspešnost
oziroma dodatno delovno obremenjenost po stari zakonodaji in
sedanjem funkcijskem dodatku je dejansko stanje sledeče:
t
količnik 6,5 + 50% delovne uspešnosti (količnik 3,25)= količnik
9,75
količnik 3,5 + 50% funkcijski dodatek (količnik 1,75)= količnik
5,25
(izračun se nanaša na 7. skupino občin po 100.b členu zakona o
lokalni samoupravi).

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlagano spremembo zakona o lokalni samoupravi se plače
županov občin z manj kot 5000 prebivalcev zvišujejo na nivo, na
katerem so že bile pred uveljavitvijo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 74/98).
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Drugi pomemben razlog za spremembo zakona o lokalni

Sprememba in dopolnitev zakona o lokalni samoupravi ne bo
povzročila dodatnih proračunskih obremenitev, ker je predlagana
ureditev že veljala od 1.1.1995 do 18.11.1998, razen v
novonastalih občinah, v katerih bo potrebno na novo načrtovati
sredstva za proračunsko leto 1999.

II. BESEDILO ČLENOV

100.b člena črtata 6. in 7. alinea ter doda nova šesta alinea, ki se
glasi:

Razlika znaša torej 4,5 količnika brez upoštevanja delovne dobe,
kar znaša bruto 180.405,00 SIT.

1. člen

"v šesti skupini občin, ki imajo do 5000 prebivalcev

6,5".

2. člen

V zakonu o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št. 72/93,6/94 - odločba
US, 45/94 - odločba US, št. 57/94,14/95, 20/95 - odločba US, 63/
95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/
96 - odločba US, 26/97, 70/97,10/98, 74/98) se v tretjem odstavku

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

III. OBRAZLOŽITEV
S predlagano spremembo zakona o lokalni samoupravi se plače
županov občin z manj kot 5000 prebivalcev zvišujejo na nivo, na

poročevalec, št. 23

katerem so že bile pred uveljavitvijo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št. 74/98).
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Dodatek za opravljanje funkcije župana (funkcijski dodatek) v
mestni občini Ljubljana je 90%, mestni občini Maribor 75%, v
občinah iz druge skupine 60%, v občinah iz tretje do sedme
skupine 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plača v višini
50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA IN DOPOLNJUJE:
100b. člen
Če ta zakon ne določa drugače, se do sistemske ureditve plač in
delovnih razmerij za občinske funkcionarje smiselno uporabljajo
določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list
SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-1 in 4/93)
in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih
organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in
36/96).

Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po zakonu
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti ter po uredbi o količnikih za določitev plače in
dodatkih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije in v
upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98), razen dodatka
za delovno dobo.
Plača oziroma del plače podžupana se oblikuje v višini največ
80% plače oziroma dela plače župana, del plače članov
občinskega sveta pa največ do višine 15% plače župana. Višina
plače oziroma dela plače podžupana in dela plače člana
občinskega sveta se določi z aktom občinskega sveta.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico
do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače,
če funkcijo opravljajo nepoklicno. Najvišje vrednotena funkcija v
občini je funkcija župana.
Občine se razvrstijo v skupine po številu prebivalcev. V posamezni
skupini občin se določijo naslednji količniki za najvišje vrednoteno
funkcijo:
- v prvi skupini občin, ki imajo
nad 100 000 prebivalcev
- v drugi skupini občin, ki imajo
od 30 001 do 100 000 prebivalcev
- v tretji skupini občin, ki imajo
od 15 001 do 30 000 prebivalcev
- v četrti skupini občin, ki imajo
od 10 001 do 15 000 prebivalcev
- v peti skupini občin, ki imajo
od 5 001 do 10 000 prebivalcev
- v šesti skupini občin, ki imajo
od 3 001 do 5 000 prebivalcev
- v sedmi skupini občin, ki imajo
do 3 000 prebivalcev

Za zaposlene v občinski upravi in v službi ožjega dela občine
(krajevni, vaški ali četrtni skupnosti), ki je pravna oseba in ima v
skladu s statutom občine pravico zaposlovati delavce, se
uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za
delavce v državni upravi. Za delovno mesto tajnika občine in
predstojnika organa skupne občinske uprave se smiselno
uporabljajo določbe, ki urejajo delovno razmerje in plače
načelnikov upravnih enot, v kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.

9,0
8,5
8,0
7,5

Glede na izobrazbo tajnika občine in predstojnika organa skupne
občinske uprave, določene z aktom občinskega sveta v skladu z
49.d členom zakona, je količnik za določitev osnovne plače tajnika
občine in predstojnika organa skupne občinske uprave z
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 6,4, tajnika občine
do 5000 prebivalcev z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
6,00, tajnika občine z višjo strokovno izobrazbo pa 5,3. Količnik
za določitev osnovne plače tajnika občine s srednjo izobrazbo je
3,00.

7,0
5,0
3,5

Občinski funkcionarji so upravičeni do dodatka za opravljanje
funkcije (funkcijski dodatek).
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Predlog zakona o

KEMIKALIJAH

(ZKem)

- EPA 250 - II - tretja obravnava

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1/4-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O KEMIKALIJAH,

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, državna sekretarka v
Ministrstvu za zdravstvo,
- dr. Marta CIRAJ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
zdravstvo,
- Majda BENJE-MIHELIČ, svetovalka Vlade Republike
Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 12. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23/3-1999, drugega
odstavka 194. člena in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

Pojem vključuje tudi polimerne snovi in tiste raztopine snovi, pri
katerih bi odstranitev topila povzročila kemično spremembo snovi
ali vplivala na njeno obstojnost.

I. SPLOSNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

3. Polimerne snovi so snovi, ki so sestavljene iz molekul, za
katere je značilno zaporedje ene ali več vrst monomernih enot in
kjer pretežna večina molekul vsebuje najmanj tri monomerne
enote, ki so kovalentno vezane med seboj ali pa na eno ali več
drugačnih monomernih enot ali drugih reaktantov in kjer ima večina
molekul enako molsko maso. Molske mase polimerne snovi smejo
biti porazdeljene znotraj takega območja, da se njihove razlike
pripišejo predvsem razlikam v številu prisotnih monomernih enot.
V smislu tega pojma pomeni izraz »monomerna enota« izreagirano
obliko monomere v polimeru.

Ta zakon ureja postopke in zahteve prijavljanja novih snovi ter
ocenjevanja novih in obstoječih snovi, vodenje seznama in
izmenjavanje informacij o kemikalijah, dajanje biocidov v promet,
pogoje za proizvodnjo, promet in uporabo; razvrščanje,
označevanje in pakiranje kemikalij glede na stopnjo njihove
nevarnosti ter pogoje, obveze in ukrepe za ustrezno ravnanje s
kemikalijami.
Poleg IV. poglavja tega zakona se za biocide smiselno uporabljajo
tudi druge določbe tega zakona, kolikor ta zakon ne določa
drugače.

4. Pripravki so zmesi ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več
snovi.
5. Obstoječe snovi so snovi, ki so zajete v seznamu EINECS.

2. člen
(pomen izrazov)

6. Nove snovi so snovi, ki jih ni v seznamu EINECS.

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:

7. Nevarne snovi so snovi, ki imajo najmanj eno od nevarnih
lastnosti iz 10. točke tega člena.

1. Kemikalije so snovi in pripravki.

8. Nevarni pripravki so pripravki, ki imajo vsaj eno od nevarnih
lastnosti iz 10. točke tega člena.

2. Snovi so kemični elementi ali njihove spojine v naravnem stanju
ali pridobljeni v proizvodnem procesu, vključno z dodatki, ki so
nujni za vzdrževanje njihove stabilnosti, ter z nečistočami, ki so
neizogibno prisotne zaradi uporabljenega postopka pridobivanja.
14. april 1999

9. Nevarne kemikalije so snovi in pripravki iz 7. in 8. točke tega
člena.
15
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10. Nevarne lastnosti so lastnosti, na podlagi katerih se kemikalije
razvrščajo kot nevarne, v naslednje skupine:

razmnoževalne funkcije ali sposobnosti;
(o) okolju nevarne kemikalije so kemikalije, ki lahko ob prehajanju
v okolje povzročijo ali pa utegnejo povzročiti takojšnjo ali
dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin okolja.

(a) eksplozivne kemikalije so trdne, tekoče, pastozne ali
želatinozne kemikalije, ki lahko eksotermno reagirajo tudi ob
odsotnosti zračnega kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo
plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se hitro vžgejo ali zaradi
segrevanja in povečanja pritiska eksplodirajo, če so prostorsko
omejeni;

11. Nevarni proizvodi so proizvodi, ki niso snovi ali pripravki v
smislu tega zakona, ki vsebujejo katero od nevarnih kemikalij, ki
je razvrščena v katero izmed skupin (f) do (n) iz 10. točke tega
člena.

(b) oksidativne kemikalije so kemikalije, ki povzročijo močno
eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi (predvsem
z vnetljivimi);
*

12. Biocidi so kemikalije, glive in mikroorganizmi vključno z virusi,
ki imajo določen negativni učinek na škodljive organizme.
Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo med biocide v smislu
tega zakona.

(c) zelo lahko vnetljive kemikalije so tekoče kemikalije, ki imajo
izredno nizko plamenišče in nizko vrelišče ter plinaste kemikalije,
ki so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni temperaturi in tlaku;

13. EINECS je evropski seznam obstoječih snovi, ki je bil objavljen
v Uradnem listu EU C 146/4 z dne 15.06.1990.

(d) lahko vnetljive kemikalije so:

14. CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi po
mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service.

- kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po
sebi vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja
zunanje energije,

15. ELINCS je evropski seznam novih snovi.
16. EU lndex je značilna številka nevarne snovi iz seznama EU o
že razvrščenih snoveh (priloga I k EU smernici 67/548/EEC).

- trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem
stiku z virom vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po
odstranitvi tega vira,

17. Življenjski krog kemikalije je ves proces, ki zajema predhodne
raziskave, proizvodnjo, promet, uporabo, ravnanje z ostanki in
embalažo in njihovo varno odstranjevanje.

- tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče,
- kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah
sproščajo lahko vnetljive pline;

18. Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje,
obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje
kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali
biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj
proizvodne enote.

(e) vnetljive kemikalije so kemikalije, ki imajo nizko plamenišče;
(f) zelo strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju
ali pri prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah povzročijo
smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja;

19. Proizvajalec je pravna oseba ali podjetnik posameznik (v
nadaljnjem besedilu: fizična oseba), ki proizvaja ali pridobiva v
skladu z 18. točko tega člena kemikalijo, pa tudi vsakdo, kdor jo
dodeluje, pakira, prepakira ali spremeni njeno ime za nadaljnjo
uporabo.

(g) strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali
pri prehajanju skozi kožo že v majhnih količinah povzročijo smrt
ali akutne oziroma kronične okvare zdravja;
(h) zdravju škodljive kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju,
vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali
akutne, oziroma kronične okvare zdravja;

20. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev
tretjemu.
Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko območje
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je
bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo,
razen tranzita preko carinskega območja, izvoz pa je vsak iznos
kemikalije iz carinskega območja Republike Slovenije in zajema
tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz kemikalije.

(i) jedke kemikalije so kemikalije, ki lahko poškodujejo ali uničijo
živo tkivo, če pridejo v stik z njim;
(j) dražilne kemikalije so kemikalije, ki niso jedke, vendar lahko že
pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s
kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje;

21. Uvoznik je pravna ali fizična oseba, za račun katere se v
Republiko Slovenijo uvaža kemikalijo ali izdelek iz 4. člena tega
zakona.

(k) kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost so kemikalije, ki lahko
pri vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo reakcijo
preobčutljivosti, tako da ob nadaljnji izpostavljenosti tej kemikaliji
pride do nastanka značilnih negativnih učinkov;

22. Uporaba je priprava za uporabo, raba, shranjevanje.

(I) rakotvorne kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju,
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo raka ali povečajo
pogostnost njegovega nastanka;

23. Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s
kemikalijo.
24. PIC je »postopek soglasja po predhodnem obveščanju«. To je
postopek, pri katerem se kemikalije, ki so prepovedane ali omejene
v državi izvoznici smejo izvažati le tako, da se o tem predhodno
obvesti državo uvoznico. Kemikalije, ki so na PIC seznamu, se
sme izvažati le s privoljenjem države uvoznice. Če država uvoznica
ne privoli v uvoz, mora tudi v lastni državi ravnati v skladu s to
odločitvijo.

(m) mutagene kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju,
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo dedne genetske
okvare ali povečajo pogostnost njihovega nastanka;
(n) kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje so kemikalije, ki
lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo
oziroma povečajo pogostnost nastajanja nedednih škodljivih
učinkov na potomstvo in/ali škodljivih učinkov na moške ali ženske
poročevalec, št. 23
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podatki s strani prijavitelja pred začetkom dajanja nove snovi v
promet.

II. KEMIJSKA VARNOST
5. člen
(kemijska varnost)

26. Prijavitelj je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, s
sedežem v Republiki Sloveniji, ki z namenom, da bi prijavil novo
snov, predloži ustrezne dokumente Uradu.

Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu za
proizvodnjo ali opravljanje prometa s kemikalijami in vsi, ki jih
uporabljajo ali z njimi ravnajo, morajo zagotavljati kemijsko varnost.

27. Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v
promet kemikalijo ali izdelek, ki je predmet obravnave tega zakona
in ima določene obveze po tem zakonu v zvezi s sporočanjem.

6. člen
(odgovornost pravnih in fizičnih oseb)

28. Predlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki predlaga dajanje
biocida v promet.

Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarne kemikalije v
promet, mora poskrbeti za navodila za varno uporabo nevarne
kemikalije, ter za oskrbo odpadkov, skladno s predpisi o odpadkih,
in mora v skladu s posebnimi predpisi odgovarjati za vsako škodo,
ki bi utegnila nastati pri njihovi proizvodnji ali prometu.

29. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv
človekovega delovanja.
30. Pooblaščeni laboratoriji so akreditirani laboratoriji, ki jih je
imenoval pristojni minister.

7. člen
(odgovornost uporabnikov)

3. člen
(izjeme, kjer se zakon ne uporablja)

Ne glede na določbe prejšnjega člena morajo vsi uporabniki
zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne
ogrožajo svojega in življenja drugih ter ne povzročajo škodljivih
učinkov na človeka in okolje.

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za pripravke v končni
obliki, ki so urejene v posebnih zakonih:
- zdravila za humano in veterinarsko rabo,
- živila in predmeti splošne rabe, ki prihajajo v neposredni stik z
živili,
- kozmetični izdelki in drugi predmeti splošne rabe,
- mamila,
- odpadki,
- krmila,
- streliva in eksplozivi, kadar se dajejo v promet z namenom
razstreljevanja ali za doseganje drugih pirotehničnih učinkov.

8. člen
(Urad za kemikalije)
Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje nalog v skladu s
tem zakonom, se ustanovi Urad za kemikalije Republike Slovenije,
kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo (v nadaljnjem
besedilu: Urad).

Določbe tega zakona se ne uporabljajo tudi za:

III. PRIJAVLJANJE NOVIH SNOVI

- proizvodnjo in promet s kemičnim orožjem, kolikor sta urejena s
posebnim zakonom,
- proizvodnjo, promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev,
kolikor so urejeni s posebnim zakonom,
- radioaktivne snovi, ki ne vsebujejo nevarnih snovi po tem zakonu,
- proizvodnjo in promet predhodnih sestavin za mamila in
psihotropne snovi (prekurzorjev),
- prevoz nevarnih kemikalij po železnici, cesti, notranjih vodotokih,
po morju in po zraku,
- kemikalije v tranzitu pod carinskim nadzorstvom, če je ob tem
zagotovljeno, da niso na ozemlju Republike Slovenije predelane,
obdelane, prepakirane ali kakor koli drugače spremenjene.

9. člen
(pogoji za dajanje v promet novih snovi)
Nove snovi kot take ali v obliki pripravkov se lahko proizvajajo in
dajejo v promet le, če so bile prijavljene na način, ki ga določa ta
zakon in so vpisane v seznam ELINCS, ki ga vodi Urad, oziroma
so v postopku za vpis v ta seznam potem, ko je pristojni organ
ugotovil, da je prijavna dokumentacija popolna, razen če ni z
zakonom drugače določeno.
Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Objavijo se tudi ime oziroma firma in naslov
prijavitelja, kakovostna in količinska sestava snovi, oblika
formulacije, pakiranje, razvrstitev ter drugi podatki o snovi, ki so
potrebni za njeno razpoznavanje, če niso tajne narave.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe tega
zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso (v nadaljnjem
besedilu: DLP) uporabljajo za vse kemikalije, določbe, ki urejajo
razvrščanje, označevanje in pakiranje pa tudi za fitofarmacevtska
sredstva in predmete splošne rabe, če imajo katero od lastnosti
iz 10. točke 2. člena tega zakona, določbe glede razvrščanja in
označevanja pa tudi za odpadke, streliva in eksplozive, če imajo
katero od lastnosti iz 10. točke 2. člena tega zakona.

Snov se lahko daje v promet samo v tisti fizikalno-kemični obliki in
sestavi ter za namene, za katere je bila prijavljena. V primeru
kakršne koli spremembe in v primeru novih znanstvenih spoznanj
v zvezi z nevarnostjo prijavljene snovi, mora prijavitelj obvestiti
Urad in predložiti dodatno dokumentacijo.

4. člen
(nevarni izdelki)

10. člen
(izjeme, za katere ni obvezna prijava)

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za nevarne
proizvode, za katere minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem
besedilu: minister) na podlagi ocene izvedenca iz 57. člena tega
zakona ugotovi, da lahko ob normalni rabi škodujejo človeku ali
okolju.

Minister določi seznam novih snovi, ki se lahko proizvajajo in
dajejo v promet brez prijave glede na določbo iz prvega odstavka
prejšnjega člena. Seznam teh snovi in količine na podlagi podatkov
zavezancev vodi Urad.
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Urad lahko v primeru suma, da je že prijavljena snov bolj nevarna,
kot izhaja iz prijavne dokumentacije, zahteva predložitev
dokumentacije o dodatnih preskusih že prijavljene snovi, še preden
so dosežene mejne količine iz 34. člena tega zakona.

11. člen
(prijava nove snovi)
Prijavo nove snovi vloži prijavitelj pri Uradu.
Prijava nove snovi mora poleg splošnih informacij o prijavitelju
vsebovati dokumentacijo o preskusih, na podlagi katere je mogoče
izdelati oceno nevarnosti iz katere je razvidno, kakšno nevarnost
predstavlja določena snov za človeka in okolje, o pričakovani
količini, ki bo dana v promet v enem letu, in druge predpisane
podatke.

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Urad z odločbo začasno
prepove dajanje kemikalije v promet, dokler ni predložena
zahtevana dokumentacija.
Zoper odločbo Urada je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno
za zdravstvo, ki pa ne zadrži njene izvršitve.

Če količina prijavljene nove snovi v enem letu na proizvajalca ne
presega količine, ki jo določi minister, se izvede skrajšana prijava.
t
Vsebino prijave, roke, način izdaje potrdila o prijavi in podrobnejši
postopek ob prijavi nove snovi predpiše minister.

IV. DAJANJE BIOCIDOV V PROMET
14. člen (12 a)
(dovoljenje za biocidne snovi)
Snovi, ki se uporabljajo v pripravkih biocidov (v nadaljnjem besedilu:
biocidne snovi), se lahko dajejo v promet in uporabljajo le, če
izpolnjujejo zahteve tega zakona in predpisov na njegovi podlagi
in so vključene v eno od skupnih list Evropske unije oziroma v
eno izmed prilog I ali IA oziroma IB predpisa iz 19. člena tega
zakona.

12. člen (11 a)
(naslednja prijava)
Če je bila snov že prijavljena, lahko Urad upošteva dokazila o
preskusih, ki jih je predložil predhodni prijavitelj, če ta s tem pisno
soglaša in če lahko naslednji prijavitelj dokaže, da gre za snov, ki
je identična z že prijavljeno snovjo, vključno s stopnjo njene čistosti
in nečistočami.

Za biocidne snovi, ki se na podlagi izjave predlagatelja uporabljajo
izključno za biocide, ne veljajo določbe tega zakona, ki se nanašajo
na prijavo nove snovi.

V izogib nepotrebnim preskusom na vretenčarjih mora vsak
prijavitelj pri Uradu zahtevati podatke o tem, ali je snov, ki jo
namerava prijaviti, že bila prijavljena in kdo je njen prijavitelj in
Uradu predložiti podatke, s katerimi dokaže, da res namerava
snov dajati v promet in navesti predvidene količine.

15. člen (13.)
(dovoljenje za biocidne pripravke)
Pripravki biocidov (v nadaljnjem besedilu: biocidni pripravki) se
lahko dajejo v promet in uporabljajo le na podlagi dovoljenja Urada
in vpisa v register, ki ga vodi Urad.

Urad izvede postopek v skladu s podrobnejšim predpisom ministra
iz 11. člena tega zakona. Prvi in naslednji prijavitelji iste snovi so
dolžni storiti vse, da pride do sporazuma za souporabo podatkov.
Enako velja tudi za dva ali več prijaviteljev, ki želijo istočasno
prijaviti isto snov. V primeru, da do sporazuma ne pride, Urad z
namenom preprečevanja nepotrebnih preskusov na vretenčarjih,
odloči o načinu izmenjave podatkov in delitve stroškov, pri čemer
upošteva interese vseh vpletenih strani.

Dovoljenje se izda na podlagi popolnega, skrajšanega ali
posebnega postopka.
Po popolnem postopku ali avtorizaciji se lahko dajejo v promet in
uporabo biocidni pripravki, kadar je biocidna snov razvrščena v
seznam I ali IA, ki sta priloga predpisa iz 19. člena tega zakona in
so izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji iz tega predpisa.

13. člen (12.)
(postopek Urada)

Po skrajšanem postopku ali registraciji se lahko dajejo v promet
in uporabo biocidni pripravki, ki vsebujejo le snovi, razvrščene v
prilogo IA predpisa iz 19. člena tega zakona, če ne vsebujejo
nobene nevarne snovi (biocidi z manjšim tveganjem) ali kadar je
biocidna snov razvrščena v prilogo IB predpisa iz 19. člena tega
zakona.

Po prejemu prijave nove snovi, Urad najkasneje v roku 60 oziroma
30 dni za skrajšano prijavo, obvesti prijavitelja o tem, ali je prijavna
dokumentacija popolna. Če je dokumentacija popolna, Urad
istočasno z obvestilom izda potrdilo, v katerem navede
registracijsko številko, pod katero se snov vpiše v seznam. V
primeru, da prijavna dokumentacija ni popolna, Urad v roku 60
oziroma 30 dni po vložitvi, zahteva njeno dopolnitev, pri čemer
roki začnejo teči ponovno, ko je dokumentacija popolna.

Po posebnem postopku se lahko v promet in uporabo dajejo
biocidni pripravki, ki imajo isto sestavo v dovoljenih odstopanjih in
imajo enake lastnosti kot že dovoljeni biocidni pripravek (analogni
biocidi), če predlagatelj predloži izjavo, v kateri lastnik
dokumentacije dovoljuje Uradu uporabo podatkov za potrebe
izdaje dovoljenja.

Če Urad ne odloči drugače, sme prijavitelj dati prijavljeno snov v
promet šele po preteku 60 oziroma 30 dni za skrajšano prijavo,
od predaje popolne prijave Uradu. Če prijavitelj snovi za skrajšano
prijavo prejme obvestilo, da je prijavna dokumentacija popolna
prej kot v 30 dneh, sme dati snov v promet, vendar ne prej kot 15
dni od vložitve prijave.

O vrsti postopka odloča Urad.
Minister predpiše vsebino posebnega postopka.
Dovoljenje se lahko izda za največ deset let.

V primeru suma, ki ga utemeljujejo najnovejša znanstvena
spoznanja o tem, da je snov bolj nevarna, kot izhaja iz prijavne
dokumentacije, Urad še pred potekom roka iz prejšnjega odstavka
zahteva dodatne podatke, ki se nanašajo na specifična vprašanja
za razjasnitev suma ali z odločbo določi, da lahko prijavitelj daje
kemikalije na osnovi te snovi v promet šele po razjasnitvi
predhodnih vprašanj.
poročevalec, št. 23

Stroške postopkov v zvezi z izdajo dovoljenja za promet biocidov
krije predlagatelj.
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- če je biocidna snov črtana iz seznamov, ki so priloge predpisa
iz 19. člena tega zakona,
- če so spremenjeni ali niso več izpolnjeni pogoji iz dovoljenja za
dajanje v promet,
- če to zahteva imetnik dovoljenja in zahtevo obrazloži,
- če je bilo dovoljenje pridobljeno na podlagi napačnih ali zavajujočih
podatkov.

16. člen (13 a)
(izjemno dovoljenje)
Ne glede na določbe prejšnjega člena v zvezi z izdajanjem dovoljenj
za promet biocidnih pripravkov, lahko Urad, kadar ni na voljo
nobenega primernega sredstva oziroma ni mogoče drugače
ukrepati, da bi preprečili razvoj določenega nepredvidenega
organizma za čas, ki ni daljši od 120 dni, dovoli dajanje
posameznega biocidnega pripravka v promet pod določenimi
pogoji in v določeni količini.

22. člen (16 c)
(omejitve prometa biocidnih pripravkov)
Bocidni pripravki, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščeni kot
zelo strupeni, strupeni, rakotvorni, mutageni ali strupeni za
razmnoževanje, se ne smejo dajati v promet ali uporabljati v splošni
uporabi.

17. člen (14.)
(vloga za izdajo dovoljenja)
Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Uradu. Obrazec vloge
predpiše minister.
18. člen (15.)
(vsebina vloge)

V. OCENJEVANJE KEMIKALIJ
23. člen (17.)
(ocenjevanje)

Vloga za izdajo dovoljenja za promet z biocidom mora vsebovati
podatke o predlagatelju in o proizvajalcu biocida, podatke o
fizikalno-kemijskih lastnostih biocida in o laboratorijskih ter drugih
preskušanjih, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti nevarnost,
ki jo predstavlja biocid za človeka in okolje, predlog deklaracije in
navodila za uporabo, status v državi proizvajalki, podatke o
ravnanju z ostanki in embalažo po izteku roka uporabnosti oziroma
po njegovi uporabi, predlog razvrstitve v skupino nevarnosti ter
druge podatke, ki jih predpiše minister.

V postopku ocenjevanja Urad izdela oceno nevarnosti na podlagi
podatkov, ki jih mora priskrbeti prijavitelj oziroma predlagatelj. V
primeru, da je snov nevarna, se izdela tudi ocena medicinskih
ukrepov v primeru akutnih zastrupitev z nevarnimi kemikalijami
(v nadaljnjem besedilu: zdravstvena ocena). Zdravstveno oceno
izdela center za zastrupitve iz 40. člena tega zakona. Oceni se
izdelata za snov, v primerih, določenih s tem ali s posebnim
zakonom, pa tudi za pripravek na njeni osnovi.

19. člen (16.)
(izdaja dovoljenja)

Stroške izdelave ocen iz prejšnjega odstavka tega člena plača
naročnik.

Urad izda odločbo najkasneje 60 dni po prejemu vloge za izdajo
dovoljenja, v nasprotnem primeru zahteva njeno dopolnitev tako,
da navede, katere manjkajoče podatke je potrebno še predložiti.

Pri izdelavi ocene nevarnosti se lahko priznava tuja dokumentacija
o testiranju, če je bilo testiranje opravljeno v skladu z načeli DLP.
Lahko se prizna tudi ocena nevarnosti, Ri so jo izdelali pooblaščeni
organi držav članic Evropske unije. V takem primeru mora biti
Uradu predložen overjen prevod ocene nevarnosti v slovenski
jezik, ki je predhodno strokovno preverjen s strani izvedenca iz
57. člena tega zakona, in dokaz o pooblastilu tujega organa za
izdelavo ocene nevarnosti.

V postopku izdaje dovoljenja Urad izdela oceno nevarnosti za
biocidno snov in za pripravek biocida.
Dovoljenje se izda, če je ob upoštevanju varnostnih ukrepov
mogoča taka uporaba biocida, ki ne ogroža človeka ali okolja.
Dovoljenje lahko določi posebne pogoje za dajanje biocidnega
pripravka v promet ali uporabo.

Za ocenjevanje snovi iz seznama EINECS se lahko namesto
dokumentacije, pridobljene v skladu z določbami tega zakona,
upošteva tudi dokumentacija, ki je izdelana na podlagi drugih
ustreznih metod in principov, ki jih odobri Urad.

Predpis o dajanju biocidov v promet, o natančnejšem postopku
izdajanja in o vsebini dovoljenja za promet ter o njegovem
podaljšanju, izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim za
okolje.

Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin
snovi oziroma'pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, izda minister.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za
zdravstvo.
20. člen (16 a)
(podaljšanje dovoljenja)

24. člen (18.)
(strokovna telesa za svetovanje pri ocenjevanju)

Dovoljenje za promet in uporabo biocidnega pripravka je mogoče
na zahtevo predlagatelja podaljšati v primeru, da niso spremenjeni
pogoji, pod katerimi je bilo izdano. Zahtevo za podaljšanje je treba
vložiti 90 dni pred potekom njegove veljavnosti. V primeru suma,
da niso izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano,
lahko Urad zahteva dodatno dokumentacijo.

Za dajanje strokovnega mnenja o primernosti snovi oziroma o
pripravku, kadar se ta ocenjuje, za vpis v seznam oziroma za
dajanje v promet in uporabo, minister na predlog Urada imenuje
strokovno telo ali več strokovnih teles glede na posamezne
skupine snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo,
sestavljeno iz izvedencev ustreznih področij.

21. člen (16 b)
(odvzem ali sprememba dovoljenja)

Za potrebe ocenjevanja snovi na mednarodni ravni, minister
predlaga izvedence v pristojna mednarodna telesa.

Urad odvzame ali spremeni dovoljenje:
- če je prišlo do kakršne koli spremembe dejstev, na podlagi
katerih je bilo dovoljenje izdano,

14. april 1999

19

poročevalec, št. 23

27. člen (21.)
(pakiranje in označevanje kemikalij)

VI. RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE,
OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE
KEMIKALIJ

Nevarne kemikalije se lahko dajejo v promet le v originalno
zaprtem pakiranju. Pakiranje mora biti v skladu s stopnjo
nevarnosti kemikalije in z namenom njene uporabe. Določene
nevarne kemikalije morajo biti pakirane v embalaži, ki onemogoča
odpiranje otrokom. Ustreznost embalaže preverja pooblaščeni
laboratorij.

25. člen (19.)
(obveznosti pravne in fizične osebe)
Če ni s tem ali s posebnim zakonom oziroma s predpisi na njegovi
podlagi drugače določeno, mora pravna ali fizična oseba, ki kot
proizvajalec ali uvoznik daje kemikalijo v promet, to kemikalijo
razvrstiti, pakirati, opremiti in označiti v skladu s tem zakonom in
s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Nevarne kemikalije morajo biti označene z največjo stopnjo
nevarnosti, ki jo kemikalija predstavlja.
Pakiranje in označevanje ne smeta biti zavajujoča.

Če je pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo iz prejšnjega
odstavka v promet seznanjena s tem, da kemikalija ni razvrščena,
pakirana ali označena v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi, je dolžna poskrbeti za predpisom ustrezno
razvrstitev, pakiranje in označevanje.

Nevarne kemikalije morajo biti opremljene z napisi v slovenskem
jeziku.
V navodilu za uporabo nevarnih kemikalij, ki so razvrščene v
katero od skupin (f) do (n) iz 10. točke 2. člena tega zakona,
namenjenih za splošno uporabo, je treba napotiti uporabnika, da
pri prodajalcu zahteva informacije v zvezi z varnostjo in zdravjem
pri delu ter o ukrepih za prvo pomoč ob nesreči.

26. člen (20.)
(razvrščanje)
Če ima kemikalija nevarne lastnosti iz 10. točke 2. člena tega
zakona, se razvrsti kot nevarna.

Nevarne kemikalije za industrijsko in laboratorijsko uporabo so
lahko izjemoma opremljene le z napisi v tujem jeziku, če so vsi, ki
z njimi ravnajo, seznanjeni z njihovimi nevarnostmi.

Kemikalija mora biti razvrščena glede na največjo stopnjo
nevarnosti, ki jo predstavlja.

28. člen (22.)
(predpis ministra)

Razvrstitev nevarne snovi se izvede:

Kriterije in način razvrščanja, pakiranja in označevanja za
posamezne skupine kemikalij predpiše minister.

a) na podlagi veljavnega EU seznama že razvrščenih nevarnih
snovi, če je snov že razvrščena v ta seznam.
V primerih, ko snov še ni razvrščena v seznam iz prejšnje točke:
b) na podlagi rezultatov preskušanj lastnosti snovi v skladu z
določbami tega zakona ali
c) na podlagi poizvedb o'že obstoječih podatkih.

29. člen (23.)
(verodostojnost označevanja)
Prepovedano je označevanje ali navajanje, da je kemikalija, ki je
razvrščena kot nevarna, manj nevarna, ali da ni nevarna zdravju
in okolju.

Razvrstitev nevarnega pripravka se izvede:
a) na podlagi predpisane računske metode ali .
b) na podlagi neposrednih eksperimentalnih določanj toksikoloških
lastnosti pripravka po predpisanih postopkih in merilih ali
c) na podlagi poizvedb o že obstoječih informacijah o lastnostih
snovi, ki jih pripravek vsebuje.

30. člen (24.)
(varnostni list)
Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja,
mora pravna ali fizična oseba, ki daje v promet kemikalijo, zagotoviti
varnostni list v skladu s tem zakonom in predpisom, izdanim na
njegovi podlagi, in ga ob vsaki dobavi kemikalije dati na razpolago
vsakemu poklicnemu uporabniku, za biocidne pripravke pa na
zahtevo tudi vsakemu drugemu uporabniku, Uradu pa ob prvem
dajanju v promet ter ob vsakokratni spremembi njegove vsebine.
Pravna ali fizična oseba, ki daje v promet kemikalijo mora spremljati
novosti v zvezi s kemikalijo in sproti dopolnjevati varnostni list.

Kadar je bila katera od toksikoloških lastnosti pripravka
ovrednotena po obeh izmed metod navedenih pod točkami a) in
b) prejšnjega odstavka, se za razvrščanje uporabijo rezultati,
dobljeni po metodi iz točke b) prejšnjega odstavka,'razen v primeru
rakotvornosti, mutagenosti ali strupenosti za razmnoževanje, ko
se obvezno uporabijo rezultati, dobljeni po metodi iz točke a)
prejšnjega odstavka.

Vsebino varnostnega lista predpiše minister.

Kadar za snov ali pripravek še ni podatkov ali če so bili pridobljeni
z drugimi metodami, oziroma niso bili pridobljeni v skladu s
predpisanimi postopki, se v izogib nepotrebnim preskusom na
vretenčarjih, za vsak primer posebej oceni potreba po
preskušanju.

31. člen (25.)
(oglaševanje)
Prepovedano je oglaševanje snovi, ki imajo katero izmed nevarnih
lastnosti iz 10. točke 2. člena tega zakona, če pri tem ni opozorjeno
na njihove nevarne lastnosti.

Zavezanec, ki proizvaja ali daje v promet nevarne snovi iz
seznama EINECS, ki še niso razvrščene v EU seznam
razvrščenih nevarnih snovi in zavezanec, ki proizvaja ali daje v
promet nevarne pripravke, morata v izogib nepotrebnim
preskusom na vretenčarjih izvesti ustrezne poizvedbe, s katerimi
pridobita že obstoječe podatke, potrebne za razvrstitev.
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Način oglaševanja pripravkov predpiše minister.
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VII. OBVEZNOST SPOROČANJA

Način ocenjevanja tveganja obstoječih snovi predpiše minister.

32. člen (26.)
(obveznost prijavitelja glede rednega sporočanja pri
prijavljenih novih snoveh)

Zavezanec mora enkrat letno najkasneje do 31. marca Uradu
pisno sporočiti imena in količine nevarnih snovi in pripravkov ter
nevarnih proizvodov iz 4. člena tega zakona, ki jih je v preteklem
koledarskem letu proizvedel ali dal v promet.

Prijavitelj mora redno, najmanj enkrat letno, Uradu pisno sporočiti
podatke o količinah prijavljenih novih snovi, ki jih je dal v preteklem
koledarskem letu v promet, o spremembah metod za ugotavljanje
izpostavljenosti ljudi in okolja in druge predpisane podatke in vsako
spremembo podatkov, na podlagi katerih je bila snov razvrščena,
zlasti pa o novih izsledkih, o učinkih in delovanju snovi na človeka
ter na okolje.

36. člen (30.)
(mednarodna obveznost sporočanja)
Na mednarodni ravni Urad izmenjuje podatke o prijavljenih novih
snoveh za namene seznama ELINCS, podatke o obstoječih
snoveh z namenom izdelave ocene nevarnosti in za enotno
razvrščanje obstoječih snovi iz seznama EINECS ter podatke o
biocidih za namene oblikovanja skupnih list in druge zahtevane
podatke s področja tega zakona v skladu s programi sodelovanja
in mednarodnimi pogodbami.

33. člen (27.)
(obveznost sporočanja pri novih snoveh, za katere ne
velja obvezna prijava)

Seznam EINECS izda minister.

Pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet snovi, za
katere po 10. členu tega zakona ni obvezna prijava, mora Uradu
predložiti podatke, ki jih predpiše minister.

37. člen (31.)
(postopki in vsebina sporočanja)

34. člen (28.)
(sporočanje rezultatov dodatnih preskusov)

Podrobnejši predpis o postopkih sporočanja in o vsebini podatkov
iz 32., 35. in 36. člena tega zakona oziroma o načinu zbiranja
podatkov za posamezne skupine kemikalij, izda minister.

Če količina prijavljene snovi, ki jo prijavitelj daje v promet, letno ali
skupno od začetka dajanja v promet doseže ali preseže mejne
količine, mora prijavitelj predložiti Uradu rezultate dodatnih
preskusov, določenih v predpisu ministra, na zahtevo pa tudi
prej.

38. člen (32.)
(tajnost podatkov)
Če zavezanec ustrezno utemelji, da mu razkritje določenih
podatkov, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti, lahko
povzroči poslovno škodo, jih lahko označi s stopnjo tajnosti, ki jo
mora Urad upoštevati, razen v primerih, če je ogroženo zdravje
ljudi ali okolje.

Urad lahko upošteva dokazila o preskusih na vretenčarjih, ki jih
je predložil drug prijavitelj, če ta s tem pisno soglaša.
Če prijavitelj ne predloži rezultatov dodatnih preskusov iz prvega
odstavka tega člena, lahko Urad z odločbo začasno prepove
dajanje snovi v promet.

Med tajne podatke oziroma poslovne skrivnosti se ne štejejo
podatki, ki so pomembni za varovanje ljudi in okolja in sicer najmanj
naslednji:

Predpise o mejnih količinah snovi, pri katerih se zahtevajo dodatni
preskusi, o vrsti, obsegu preskusov in o testnih metodah ter
pogoje, pod katerimi se lahko uporabijo podatki, izvedeni za isti
namen drugega prijavitelja, določi minister.

-

35. člen (29.)
(obveznost zavezanca pri snoveh, pripravkih in
nevarnih proizvodih)

-

Če ni z zakonom drugače določeno, mora zavezanec zaradi
zagotavljanja informacij, potrebnih za varovanje zdravja ljudi in
okolja ter za pomoč ob nesrečah, za vsak nevarni pripravek, ki
vsebuje nevarno snov iz seznama EINECS in za vsak nevarni
proizvod iz 4. člena tega zakona, kakor tudi za vsak pripravek, ki
vsebuje nevarne snovi, ki niso vpisane v ta seznam, predložiti
Uradu ob prvem dajanju v promet podatke iz varnostnega lista,
kemijsko sestavo pripravka ali nevarnega proizvoda, in podatke
o predvidenih oziroma znanih področjih uporabe. Iste podatke
mora zavezanec v roku 30 dni po prvem dajanju v promet sporočiti
tudi za vsako nevarno snov iz seznama EINECS. Podatke se
predloži in obnavlja na način, ki ga predpiše minister.

-

Podrobnejši predpis o tajnosti podatkov za posamezne skupine
kemikalij in o ravnanju s tajnimi podatki izda minister.
39. člen (32 a)
(uporaba podatkov za druge zavezance)

Za kemikalije iz prejšnjega odstavka Urad vodi poseben seznam,
ki je na razpolago le pooblaščenim osebam, organom in
ustanovam.

Podatki o kemikalijah, razen podatkov iz drugega odstavka 38.
člena tega zakona, ki jih je predložil prvi prijavitelj, se lahko
uporabijo za druge prijavitelje samo na podlagi pisne izjave prvega
prijavitelja.

Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena mora
zavezanec sporočati Uradu v predpisanih rokih podatke o tistih
obstoječih snoveh, ki jih je v določenem obdobju proizvedel ali
uvozil v količinah nad določeno mejo. Tako zbrani podatki se
uporabljajo za določanje prioritet za enotno razvrščanje in za
oceno tveganja snovi iz seznama EINECS na mednarodni ravni.
14. april 1999

trgovsko ime snovi ali pripravka,
ime proizvajalca in prijavitelja,
fizikalno-kemične lastnosti,
vsi možni načini in ukrepi za preprečevanje škodljivih učinkov
snovi oziroma za pretvorbo snovi v neškodljivo,
povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških
preskusov,
stopnja čistosti in identiteta nevarnih dodatnih snovi in primesi,
če so tinevarni in je to potrebno za razvrščanje in označevanje
snovi,
priporočila o preventivnih ukrepih pri uporabi in o takojšnjih
ukrepih ob nesrečah,
podatki iz varnostnega lista,
analitične metode za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja.

Ne glede na prejšnji odstavek, se podatki za biocide lahko uporabijo
po preteku določenega obdobja, ki glede na naravo podatkov ni
krajše od 5 let in ne daljše od 15 let od dneva, ko so bili podatki
prvič uporabljeni.
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Roke za uporabo podatkov iz prejšnjega odstavka določi minister.

s tem zakonom in Uradu sporočiti vsako spremembo, ki bi utegnila
vplivati na izpolnjevanje pogojev iz tega zakona.

40. člen (33.)
(sporočanje pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu
in njegove naloge)

V primeru, da pogoji za opravljanje proizvodnje ali prometa z
nevarnimi kemikalijami iz tega zakona niso več izpolnjeni, Urad
izda odločbo o izbrisu iz seznama iz prvega odstavka tega člena.

Minister pooblasti zdravstveni, za določene naloge pa tudi drug
javni zavod za zbiranje, urejanje in stalno posredovanje podatkov
o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij (v nadaljnjem
besedilu: center za zastrupitve).

45. člen (38.)
(strokovno znanje in tehnični pogoji za proizvodnjo in
promet)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo oziroma dajejo nevarne
kemikalije v promet, morajo imeti zaposlene, ki imajo potrebno
strokovno znanje glede na vrsto in obseg dejavnosti in morajo
izpolnjevati tehnične pogoje za proizvodnjo oziroma promet.

Center za zastrupitve izvaja informativno-dokumentacijsko
dejavnost, stalno informacijsko-konzultacijsko dejavnost za
akutne zastrupitve s kemikalijami, vodi register zastrupitev,
sodeluje pri oblikovanju in nadzoru centralnih zalog antidotov v
Republiki Sloveniji ter opravlja druge naloge v skladu s
programom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo za naloge
v zvezi s proizvodnjo in prometom z nevarnimi kemikalijami določiti
odgovorno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ravnanje z
nevarnimi kemikalijami.

, Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, so
dolžne sporočati centru za zastrupitve predpisane podatke.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi
kemikalijami, morajo biti usposobljene dati uporabniku ustrezno
informacijo.

Minister podrobneje predpiše vsebino in način sporočanja
podatkov o kemikalijah in za register zastrupitev na področju
Republike Slovenije.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi
kemikalijami, ki so razvrščene v katero od skupin (f) do (n) iz 10.
točke 2. člena tega zakona, namenjenih za splošno uporabo,
morajo z oznako na vidnem mestu napotiti uporabnika, da pri
prodajalcu zahteva informacije v zvezi z varnostjo in zdravjem
pri delu ter o ukrepih za prvo pomoč ob nesreči.

41. člen (34.)
(hramba dokumentov o prijavi in sporočanju)
Oseba, ki je dolžna predložiti prijavno dokumentacijo, dokazila o
preskusih ali sporočilno dokumentacijo, mora vso predloženo
dokumentacijo ali dokazila hraniti do izteka desetih let po
prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet nevarne kemikalije.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena morajo
imeti za proizvodnjo, skladiščenje in za opravljanje prometa z
nevarnimi kemikalijami prostore, naprave in tehnološke postopke,
ki ustrezajo vsem tehničnim, sanitarnim in okoljevarstvenim
predpisom.

VIII. PROIZVODNJA IN PROMET Z
NEVARNIMI KEMIKALIJAMI

Predpise o tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma promet z
nevarnimi kemikalijami, ki zajemajo tudi vplive na neposredno
ogroženo okolico, izda minister, pristojen za gradnjo objektov, v
soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, ministrom,
pristojnim za zaščito in reševanje in ministrom, pristojnim za delo.

42. člen (35.)
(manj nevarne alternative)
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo ali dajejo v promet nevarne
kemikalije morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo
nevarnost za človeka in okolje ter zagotavljajo zamenjavo nevarnih
kemikalij z manj nevarnimi nadomestili.

Predpise o sanitarno-tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma
promet izda minister.

43. člen (36.)
(postopek soglasja po predhodnem obveščanju)

Posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami, ki so po 10.
točki 2. člena tega zakona razvrščene v skupine (f) do (o) in
naloge in pogoje usposobljenosti odgovorne osebe iz drugega
odstavka tega člena določi minister.

Za izvajanje postopka soglasja po predhodnem obveščanju (v
nadaljnjem besedilu: PIC postopek) skrbi Urad.

46. člen (39.)
(usposobljenost za ravnanje z nevarnimi
kemikalijami)

Predpis o vsebini in izvajanju PIC postopka in o prometu določenih
nevarnih kemikalij izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim
za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje.

Delavci, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, morajo biti za varno
delo z njimi ustrezno usposobljeni.

44. člen (37.)
(pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi
kemikalijami)

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka 44. člena tega zakona
so v skladu s predpisi dolžne skrbeti za stalno usposobljenost
delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami.

Če ni drugače določeno, lahko proizvodnjo ali promet z nevarnimi
kemikalijami opravljajo pravne ali fizične osebe s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki poleg pogojev, določenih s splošnimi in
posebnimi predpisi, izpolnjujejo tudi pogoje, določene s tem
zakonom in so vpisane v seznam, ki ga vodi Urad.

Vsebino programov usposabljanja za posamezna področja
kemikalij, o načinu usposabljanja, in opravljanju preizkusa znanja
delavcev glede na vrsto del, ki jih opravljajo ter o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki izvajajo
usposabljanje, predpiše minister, pristojen za delo, v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za
zaščito in reševanje ter ministrom, pristojnim za okolje.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z
nevarnimi kemikalijami, morajo pri vpisu v seznam iz prejšnjega
odstavka, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo pogoje, določene
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kemikalije in prepove proizvodnjo, promet ali uporabo kemikalij,
če njihova proizvodnja ali uporaba povzroča nepopravljive
posledice za zdravje ljudi ali okolje, določi pogoje v zvezi s
postopnim zmanjševanjem proizvodnje, prometa ali uporabe
nevarnih kemikalij in nevarnih izdelkov ter določi tudi druge ukrepe,
ki zmanjšujejo nevarnost.

47. člen (40.)
(evidence o izdaji in prepoved izdajanja nevarnih
kemikalij)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi
kemikalijami, ki so po 10. točki 2. člena tega zakona razvrščene
v skupini pod (f) in (g), morajo zaradi preprečevanja zlorab pri
njihovem izdajanju ter zaradi preprečevanja zastrupitve z njimi,
voditi evidenco na način, ki ga predpiše minister. V evidenco se
vpišejo podatki o kemikaliji (trgovsko ime, izdana količina, namen
uporabe, rok trajanja, datum prodaje oziroma izdaje), ime in
priimek, naslov ter rojstni podatki prejemnika, njegova enotna
matična številka, podpis izročevalca in prejemnika ter datum izdaje.

51. člen (44.)
(ukrepi za varnost in zdravje pri delu)
Varstvo delavcev pred škodljivimi učinki nevarnih kemikalij urejajo
predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
X. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA

Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih osebah iz
prejšnjega odstavka najmanj 5 let in jih morajo na zahtevo
posredovati Uradu.

52. člen (45.)
(dobra laboratorijska praksa)

Kemikalije iz prvega odstavka tega člena je prepovedano izdajati
osebam, mlašim od 18 let.

Neklinični preskusi snovi, katerih rezultati omogočajo ocenjevanje
njihovih morebitnih nevarnosti za ljudi in okolje in se uporabljajo v
postopkih za dajanje v promet in uporabo, v registracijskih,
prijavnih ali sporočilnih postopkih, se opravljajo v skladu z načeli
DLP.

48. člen (41.)
(odstranjevanje ostankov in embalaže)
Proizvajalci in pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne
kemikalije, morajo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki
poskrbeti za zbiranje, pravilno skladiščenje in varno
odstranjevanje njihovih ostankov in embalaže.

Predpis o načelih dobre laboratorijske prakse in o hrambi
dokumetov izda minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za
okolje in ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

Uporabniki nevarnih kemikalij morajo ravnati z njihovimi ostanki
in embalažo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.

53. člen (46.)
(DLP dokazilo in hramba dokumentov)
Prijavitelj ali zavezanec, ki predloži rezultate preskusov Uradu,
mora dokazati, da preskusi, na katerih temeljijo predloženi rezultati,
ustrezajo zahtevam načel DLP. Dokazilo mora vsebovati:

IX. VARSTVO ZDRAVJA LJUDI IN
OKOLJA

1. DLP-potrdilo o skladnosti laboratorija z načeli DLP, ki ga izda
Urad in
2. pisno izjavo laboratorija, ki je opravil preskus, da je preskus
potekal v skladu z načeli DLP.

49. člen (42.)
(varstvo ljudi ali okolja, prepovedi in omejitve)
Vlada Republike Slovenije predpiše posebne preventivne in druge
ukrepe, ki jih izvajajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo
zdravstveno dejavnost za nuđenje zdravniške pomoči ob
morebitnih nesrečah s kemikalijami.

DLP potrdilu iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena so
enakovredna DLP-potrdila drugih držav, s katerimi ima Republika
Slovenija zagotovljeno medsebojno priznavanje podatkov.

Minister lahko začasno prepove ali omeji promet ali uporabo
nevarnih kemikalij, če obstaja sum, da škodujejo človeku ali okolju,
fitofarmacevtskih sredstev pa v soglasju z ministrom, pristojnim
za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje.

Dokumentacijo v zvezi z DLP je treba hraniti 30 let po končani
študiji. Obveznost hranjenja v skladu z načeli DLP se lahko prenese
s predajo dokumentacije in pisnim sporazumom na naročnika
študije ali tretjo osebo, o čemer se obvesti Urad.

Ne glede na prejšnji odstavek, lahko minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za okolje, za fitofarmacevtska sredstva pa
tudi v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, prepove ali
omeji promet ali uporabo nevarnih kemikalij, ki so na listi
prepovedanih ali omejenih kemikalij Evropske unije.

54. člen (47.)
(ocenjevanje DLP)
Ocenjevanje laboratorijev in študij glede izvajanja dobre
laboratorijske prakse opravljajo strokovnjaki, ki jih pooblasti minister (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci).

Minister lahko določi, da se določene nevarne kemikalije in nevarni
izdelki, ki vsebujejo ali lahko sproščajo človeku ali okolju nevarne
snovi oziroma so toksični njihovi metaboliti, lahko dajejo v promet
ali uporabljajo le pod določenimi pogoji.

Predpis o ocenjevanju in o postopkih nadzora za izdajanje ali
odvzem DLP-potrdila, izda minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za okolje in z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.

50. člen (43.)
(prepovedi)

Stroške ocenjevanja in pridobitve DLP-potrdila določi Vlada
Republike Slovenije.

Če obstaja utemeljen sum, da določena kemikalija povzroča
nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali okolje, lahko Vlada
Republike Slovenije trajno prepove ali omeji njeno proizvodnjo,
promet ali uporabo.

55. člen (48.)
(poročanje o izvajanju dobre laboratorijske prakse)
Urad pripravi za ministra letno poročilo o izvajanju načel DLP v
Republiki Sloveniji za preteklo leto do konca marca tekočega leta.
Poročilo vsebuje seznam laboratorijev, ki so opravljali preskuse

Vlada Republike Slovenije lahko prepove ali omeji določene
proizvodne postopke, v katerih nastajajo določene nevarne
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Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije (56. člen) in
njenih podkomisij ter strokovnih teles za svetovanje pri
ocenjevanju (24. člen), zdravstvenih zavodov in izvedencev iz
57. člena tega zakona se plačajo iz državnega proračuna.

in v katerih se izvaja nadzor izvajanja načel DLP, ter povzetek
rezultatov opravljenega nadzora.
Urad enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije objavi
seznam laboratorijev, ki so opravljali preskuse v skladu z načeli
DLP.

XIII. URAD ZA KEMIKALIJE

Urad skrbi za izpolnjevanje obvez v zvezi z izvajanjem DLP, ki
izhajajo iz meddržavnih oziroma mednarodnih sporazumov.

60. člen (53.)
(pooblastila in naloge Urada)

XI. IZMENJAVA INFORMACIJ IN
STROKOVNO SVETOVANJE

Urad ima po tem zakonu zlasti naslednje naloge in pristojnosti:
1. Sprejema oziroma zahteva dokazila o lastnostih snovi oziroma
pripravkov v skladu s predpisi (10., 11., 18., 23., 32., 33., 34., in
35. člen) ter v skladu s predpisi izdaja o tem potrdila (13. člen).

56. člen (49.)
(medresorska komisija)

2. Predlaga ministru v imenovanje enega ali več strokovnih teles
oziroma izvedencev za ocenjevanje kemikalij (24. in 57. člen).

Za usklajevanje dela pristojnih resorjev na področju kemikalij,
Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko komisijo, ki jo
sestavljajo predstavniki vseh ministrstev oziroma resorjev, ki imajo
pristojnosti na področju nevarnih kemikalij, predstavniki
gospodarstva, znanosti in druge strokovno zainteresirane
javnosti.

3. Vodi seznam snovi, za katere ni potrebna prijava, seznam
prijavljenih snovi, seznam biocidov in seznam snovi, pripravkov
in nevarnih izdelkov, za katere je obveznost sporočanja (9., 10.,
15. in 35. člen).

Vlada Republike Slovenije na predlog medresorske komisije
sprejme nacionalni program za ravnanje s kemikalijami.

4. Izdaja dovoljenja za promet in uporabo biocidov (15. člen).
5. Pripravlja poročila za organe in mednarodne organizacije, ki jim
je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s tem zakonom in
na podlagi mednarodnih sporazumov (36. in 55. člen).

57. člen (50.)
(izvedenci za svetovanje ministru)
Strokovno svetovanje ministru pri izvajanju nalog iz tega zakona
opravljajo zdravstveni zavodi in drugi izvedenci, ki jih pooblasti
minister.

6. Skrbi za izvajanje PIC postopka (43. člen).
7. Sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo in
promet z nevarnimi kemikalijami, izdaja odločbe o izpolnjevanju
pogojev, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje
po tem zakonu in izdaja odločbe o izbrisu iz seznama (44. člen).

58. člen (51.)
(informacijska podpora)
Za strokovno analitično obdelavo podatkov, za informacijsko
podporo pri obveščanju Vlade Republike Slovenije in mednarodnih
organov in pri izmenjavi informacij o kemikalijah na nacionalni in
mednarodni ravni, se pri Uradu organizira informacijska podpora.

8. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira izobraževanje
odgovornih oseb (45. člen).
9. Sprejema in vodi informacije v zvezi s hrambo DLP
dokumentacije in izdaja DLP- potrdila ter skrbi za DLP ocenjevanje
(53. in 54. člen).

V informacijsko podporo na področju nevarnih kemikalij se
vključujejo vsa pristojna ministrstva oziroma državni organi, z
zbirkami (bazami) podatkov, s katerimi razpolagajo, v skladu s
programom informacijske podpore, ki vključuje tudi načrt
izmenjave informacij med pristojnimi organi.

10. Vodi seznam in enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije
objavi seznam ustanov (laboratorijev), ki opravljajo preskuse v
skladu z dobro laboratorijsko prakso (55. člen).
11. Koordinira delo medresorske komisije (56. člen) in
informacijsko podporo na področju kemikalij, v katero se vključujejo
vsi organi, pristojni za nevarne snovi z zbirkami (bazami)
podatkov, s katerimi razpolagajo, organizacije, ki imajo svoje
predstavnike v medresorski komisiji in raziskovalne organizacije,
ki razpolagajo s podatki o nevarnih kemikalijah (58. člen).

XII. STROŠKI
59. člen (52.)
(stroški)
Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad se zaračunavajo
stroški. Vlada Republike Slovenije izda predpis, ki določi višino
stroškov.

12. Daje določene informacije vsem pristojnim organom in
službam, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih kemikalij
oziroma te podatke potrebujejo za svoje delo kot so organ državne
statistike, carinski organi, organi in službe za varstvo pri delu,
enote zdravstvenega varstva, organi in službe za varstvo okolja
in organi za zaščito in reševanje idr.

Stroške potrebnih preiskav, pridobivanja dokumentacije in
postopka v zvezi s prijavo nove snovi in o izjemi (10. in 11. člen),
v zvezi s postopkom dajanja biocidov v promet (15. do 22. člen),
za izdelavo ocene nevarnosti (23. člen), pridobivanja informacij v
zvezi s kemikalijami (32., 33., 34. in 35. člen), v zvezi z
ocenjevanjem laboratorijev za DLP in izdajo DLP- potrdila (53. in
54. člen) plača prijavitelj oziroma predlagatelj ali zavezanec.

13. Na zahtevo proizvajalca ali uvoznika, ki lahko izkaže utemeljen
interes za takšno informacijo, daje informacije, ali je določena
snov prijavljena ali sporočena po tem zakonu ali drugem ustreznem
postopku v kakšni državi, s katerimi ima Republika Slovenija
sklenjene mednarodne pogodbe.

Stroški centra za zastrupitve v zvezi z izvajanjem nalog iz 40.
člena tega zakona se krijejo iz državnega proračuna na podlagi
letnega programa dela.
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63. člen (56.)
(pogoji za imenovanje inšpektorja)

14. Na zahtevo držav uvoznic, v katere namerava proizvajalec s
svojim sedežem v Republiki Sloveniji izvažati nevarno snov, mora
Urad sporočiti podatke, ki se ne štejejo za tajne oziroma poslovne
in proizvodne skrivnosti.

Za zdravstvenega inšpektorja, ki opravlja nadzor nad izvajanjem
tega zakona, je lahko imenovana oseba, ki ima končano
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo naravoslovne smeri
in opravljen strokovni izpit s področja zakonodaje o kemikalijah
ter izpolnjuje druge splošne pogoje za delo v državni upravi.

15. Sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih sklepa
Vlada Republike Slovenije na področju nevarnih kemikalij,
predvsem sporazumov na področju medsebojnega priznavanja
podatkov in sodelovanja na področju kemijske varnosti in skrbi
za njihovo izvajanje.

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita izda
minister.

16. Pripravlja strokovna gradiva za predpise s področja nevarnih
kemikalij, ki jih izda Vlada Republike Slovenije oziroma minister, in
skrbi za njihovo izvajanje.

64. člen (57.)
(opravljanje analiz inšpekcijskih vzorcev)

17. Opravlja druge z zakonom določene naloge.

Vzorec kemikalije se jemlje brez nadomestila njegove vrednosti v
skladu s predpisi.

XIV. SODELOVANJE CARINSKIH
ORGANOV

Analize vzorcev, ki jih jemljejo inšpektorji iz 62. člena, opravljajo
pooblaščeni laboratoriji.
Predpis o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji
iz tega zakona, izda minister.

61. člen (54.)
(naloge carinskih organov)

65. člen (58.)
(pooblastila inšpektorja)

Nadzor nad uvozom in izvozom kemikalij opravljajo carinski organi
v skladu s posebnim zakonom.

Poleg pooblastil po splošnih predpisih in po posebnem predpisu o
zdravstveni inšpekciji, ima inšpektor po tem zakonu naslednja
pooblastila:

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, carinski organi
ne morejo odobriti carinsko dovoljene rabe ali uporabe uvoženih
kemikalij, razen tranzita kemikalij, dokler uvoznik ne predloži
ustreznega potrdila inšpektorja iz 62. člena tega zakona.

1. prepove proizvodnjo in promet s kemikalijami, če lahko zaradi
neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem zakonom in s predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi grozi neposredna nevarnost za ljudi
ali okolje,

Carinski organi lahko za kemikalijo ali nevarne izdelke, za katere
uvoznik ni pridobil potrdila inšpektorja iz 62. člena tega zakona ali
se uvažajo v nasprotju s tem zakonom ter za prevozna sredstva
in embalažo, v kateri se prevažajo, zahtevajo, da se na stroške
in odgovornost imetnika pravice do razpolaganja (uvoznika) vrnejo
v tujino ali pa jih začasno zasežejo, do odprave ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti ali do izdaje odločbe pristojnega
organa.

2. ustavi proizvodnjo ali promet, ki ne ustreza pogojem, določenim
s tem zakonom,
3. prepove promet kemikalije, ki ni v skladu s tem zakonom,
4. odredi, da je treba v roku, ki ga je določil, odpraviti ugotovljene
nepravilnosti.

Pri carinjenju kemikalij lahko carinski organi, če niso na razpolago
ustrezni podatki, ki jih vodi Urad, zahtevajo predložitev
varnostnega lista. Pri carinjenju nevarnih kemikalij je predložitev
varnostnega lista obvezna.

Inšpektor ustavi proizvodnjo oziroma promet kemikalije zlasti:
- če pravna ali fizična oseba daje v promet snov, ki ni bila prijavljena
v skladu s tem zakonom in ni vpisana v seznam,
- če za nevarno kemikalijo ni bil izdelan ustrezni varnostni list,
- če pravna ali fizična oseba daje v promet kemikalijo, ne da bi bila
pravilno razvrščena v skladu s tem zakonom,
- če pravna ali fizična oseba daje kemikalijo v promet ne da bi bila
označena v skladu s tem zakonom.

Carinske organe, pri katerih je mogoče cariniti kemikalije, določi
Vlada Republike Slovenije.
XV. INŠPEKCIJSKI NADZOR
62. člen (55.)
(inšpekcijski nadzor)

Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo zdravstveni inšpektorji.

XVI. KAZENSKE DOLOČBE

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, S6 uvoz kemikalij
nadzira na državni meji. Nadzorstvo nad kemikalijami na državni
meji izvajajo zdravstveni inšpektorji.

66. člen (59.)
Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo
na varnost in zdravje pri delu, se opravlja v skladu s predpisi, ki
urejajo varnost in zdravje pri delu.
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4. ne hrani prijavne dokumentacije do izteka desetih let po
prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet nevarne kemikalije
(41. člen),
5. ne skrbi za stalno usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnim
kemikalijami (drugi odstavek 46. člena),
6. ne hrani dokumentacije o dobri laboratorijski praksi 30 let po
končani študiji oziroma je ne hrani na predpisan način (tretji
odstavek 53.člena),
7. ne predloži varnostnega lista za nevarno kemikalijo (četrti
odstavek 61. člena).

1. daje v promet novo snov, ne da bi jo predhodno prijavil pri
Uradu (prvi odstavek 9. člena),
2. proizvaja, uporablja ali daje v promet biocid, ne da bi pridobil
dovoljenje Urada (15. člen),
3. daje v promet ali uporablja biocidne pripravke, ki so razvrščeni
kot zelo strupeni, strupeni, kancerogeni, mutagani ali strupeni za
razmnoževanje (22. člen),
4. ne razvrsti kemikalije glede na največjo stopnjo nevarnosti, ki
jo predstavlja (drugi odstavek 26. člena),
5. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisanimi kriteriji (28. člen),
6. nepravilno označuje kemikalijo, jo označuje kot manj nevarno
ali navaja, da ni nevarna (29. člen),
7. ne izdela varnostnega lista ali navede napačne podatke ali ga
ne da na razpolago (30. člen),
8. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s predpisi (31 .člen),
9. daje v promet nevarne kemikalije ali nevarne proizvode iz 4.člena
tega zakona, ne da bi predložil Uradu predpisane podatke (prvi
odstavek 35. člena)
10. proizvaja ali daje v promet kemikalije ne da bi izpolnjeval
predpisane pogoje (44. in 45. člen),
11. izda osebi mlajši od 18 let kemikalijo, ki je po 10. točki 2. člena
razvrščena kot nevarna v skupino (f) ali (g) ali če ne vodi
predpisane evidence oziroma ne da Uradu na razpolago podatkov
(47. člen),
12. ne izvaja predpisanih posebnih preventivnih in drugih ukrepov
za nuđenje zdravniške pomoči ob morebitnih nesrečah s
kemikalijami (prvi odstavek 49. člena),
13. ne upošteva prepovedi ali omejitev prometa ali uporabe
nevarnih kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali okolju, so na listi
prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični njihovi metaboliti (drugi,
tretji in četrti odstavek 49. člena),
14. proizvaja, daje v promet ali uporablja kemikalijo, katere
proizvodnja, promet ali uporaba, so prepovedani ali izvaja
prepovedane proizvodne postopke oziroma ne upošteva njihovih
omejitev (50. člen),
15. predloži lažno DLP dokazilo ali DLP-dokazilo pridobljeno z
zvijačo (53. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
osebe pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

XVII. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
68. člen (61.)
(pričetek dela Urada)
Urad za kemikalije začne delovati v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
69. člen (62.)
(rok za pripravo predpisov na podlagi tega zakona)
Minister izda predpis iz 63. člena tega zakona najkasneje 6
mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Drugi predpisi na podlagi tega zakona se izdajo v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.
70. člen (63.)
(rok za uskladitev z zakonom za nevarne kemikalije,
ki so na dan uveljavitve že bile na trgu)

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
«

Pravna in fizična oseba, ki daje v promet nevarno snov, nevaren
pripravek, ali nevarni izdelek, ki je bil na dan uveljavitve zakona
že v prometu na ozemlju Republike Slovenije, mora razvrstitev,
pakiranje, opremljanje in označevanje uskladiti s tem zakonom
najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

67. člen (60.)
Z denarno kaznijo najmanj 750.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

71. člen (64.)
(prijava oziroma sporočanje o kemikalijah, ki so bile v
proizvodnji ali v prometu na dan uveljavitve zakona)

1. daje v promet nevarno kemikalijo, ki:
- ni v originalno zaprtem pakiranju ali
- ni pakirana v skladu s stopnjo nevarnosti oziroma namenom
njene uporabe ali
- ni pakirana v predpisani embalaži na način, ki onemogoča
odpiranje otrokom ali
- ni označena z največjo stopnjo nevarnosti, ki jo kemikalija
predstavlja ali
- je pakirana ali označena tako, da deluje zavajujoče ali
- ni opremljena z napisi v slovenskem jeziku (27. člen),
2. ne sporoča redno, podaja nepopolne podatke ali ne sporoča
novih izsledkov o učinkih prijavljene snovi na človeka ali okolje
ter drugih predpisanih podatkov o novih snoveh (32,člen),
3. ne sporoči Uradu dodatnih podatkov v primeru spremembe
oziroma ob novih spoznanjih v zvezi s prijavljeno novo snovjo
(tretji odstavek 9. člena) ali o snoveh, za katere ni obvezna prijava
(33. člen), ali predpisanih podatkov o dodatnih preskusih (prvi
odstavek 34. člena), ali snoveh iz seznama EINECS (tretji
odstavek 35. člena) oziroma o nevarnih snoveh, pripravkih in
proizvodih (četrti odstavek 35. člena),
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Snovi, ki so bile v proizvodnji ali prometu v Republiki Sloveniji na
dan uveljavitve zakona, ne glede na to ali so v smislu tega zakona
nove ali obstoječe, je treba v skladu s tem zakonom prijaviti
oziroma sporočiti Uradu zahtevane podatke, najkasneje v enem
letu po uveljavitvi zakona.
Za vse pripravke na osnovi snovi iz prejšnjega odstavka, l«i imajo
katero od nevarnih lastnosti iz 10. točke 2. člena tega zakona, je
treba Uradu v roku iz prejšnjega odstavka sporočiti podatke iz
prvega odstavka 35. člena tega zakona.
Navodilo o načinu te prijave oziroma o potrebnih podatkih o snoveh
in pripravkih izda Urad v enem mesecu po pričetku delovanja.
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72. člen (65.)
(rok za uskladitev poslovanja z zakonom o
kemikalijah)

skladu z določbami tega zakona, oziroma predpisov na njegovi
podlagi, ne da bi bila snov razvrščena v katero izmed navedenih
prilog.

Pravne in fizične osebe morajo uskladiti pogoje in zahteve iz 44.,
45. in 46. člena tega zakona s tem zakonom najkasneje v enem
letu po njegovi uveljavitvi.

76. člen (68.)
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi tega zakona,
se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določbe naslednjih izvršilnih
predpisov:

73. člen (66.)
(rok za imenovanje inšpektorjev)
Ustrezno število zdravstvenih inšpektorjev, ki opravljajo nadzor
nad izvajanjem tega zakona, se imenuje najkasneje v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

- Pravilnik o natančnejših merilih za razvrščanje strupov v skupine
in o metodah za določanje stopnje strupenosti posameznih
strupov (Uradni list SFRJ, št. 1/83),
- Pravilnik o načinu uničevanja neuporabljenih strupov in
embalaže, uporabljene za pakiranje strupov ter o načinu jemanja
strupov iz prometa (Uradni list SFRJ, št. 7/83),
- Pravilnik o tehničnih in sanitarno higienskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s
prometom strupov (Uradni list SFRJ, št. 9/86),
- Pravilnik o označevanju strupov, ki se dajo v promet na
domačem trgu (Uradni list SFRJ, št. 32/86),
- Odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih snovi in iz
njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska
sredstva (Uradni list RS, št. 29/96, 34/96 in 35/97).

Do imenovanja inšpektorjev po prejšnjem odstavku tega člena
opravljajo inšpekcijski nadzor zdravstveni inšpektorji, ki izpolnjujejo
pogoje po posebnem zakonu.
74. člen (67.)
(imenovanje komisij, zavodov)
Minister pooblasti zdravstveni oziroma drug javni zavod iz 40.
člena kot center za zastrupitve najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi zakona. Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko
komisijo iz 56. člena v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.
Minister pooblasti strokovnjake za ocenjevanje izvajanja dobre
laboratorijske prakse v treh mesecih po uveljavitvi zakona (54.
člen).

77. člen (69.)
(predpis, ki se preneha uporabljati)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o
prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91).

Minister v enem letu po uveljavitvi tega zakona pooblasti laboratorije
za izvajanje nalog iz 27. in 64. člena tega zakona do 31.12. 2002.

78. člen (70.)
(uveljavitev zakona)

75. člen (67 a)
(pridobitev dovoljenja za biocidne pripravke)

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

Dokler biocidne snovi, ki se uporabljajo v pripravkih biocidov, še
niso uvrščene v katero od prilog I ali IA oziroma IB predpisa iz 19.
člena tega zakona, se dovoljenje za biocidni pripravek izda v

OBRAZLOŽITEV:
okrajšave za ministra, pristojnega za zdravstvo, ki se ga skozi
celo besedilo predloga zakona navaja kot »minister«, zato je bilo
v tem členu besedilo popravljeno tako, da je bilo za besedo
»minister« navedeno besedilo »pristojen za zdravstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister)«. V sedanjem 36. členu je pred
besedo »seznama« dodana beseda »namene«, s čimer se
besedilo redakcijsko izboljša.

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji, dne 23.03.1999
ob obravnavi predloga zakona o kemikalijah (Zkem)-druga
obravnava, na podlagi 173. člena, drugega odstavka 195. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel dva
sklepa št. 321-09/97-2/2, EPA 250-11, s katerima je določil, da
predlog zakona o kemikalijah (Zkem) za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije in da se tretja obravnava opravi v
skladu z drugim odstavkom 194. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.

Upoštevajoč sprejete amandmaje so spremenjeni oziroma
dopolnjeni 1., 2., 3., 4. člen, naslov II. poglavja, 5., 6., 9., 10., 11.,
novi 11 .a člen, 12. člen, naslov IV. poglavja, novi 12. a člen, 13.
člen, novi 13. a člen, 15, 16. člen, novi 16. a, 16. b in 16. c člen,
17., 18., 19., 20., 21., 24., 25., 29., 30., 31., 32., 32. a člen, 33.,
36.,38., 39., 40., 42., naslov XI. poglavja, 46., 48., 49., 53., 54.,
55., 56., 58., 59., 60., 64., 66., 67. in novi 67. a.

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila
besedilo predloga zakona in ga pošilja v obravnavo in sprejem v
Državni zbor. Pri pripravi besedila je bilo ugotovljeno, da sta
potrebni še dve manjši redakcijski izboljšavi in sicer v 4. členu
predloga zakona ter v sedanjem 36. členu. V 4. členu predloga
zakona je s sprejetim amandmajem pomotoma izpadlo pojasnilo
14. april 1999
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Predlog zakona o

PREDHODNIH

SESTAVINAH

PREPOVEDANE

DROGE

ZA

(ZPSPD)

- EPA 769 - II - prva obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1 /4-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREDHODNIH SESTAVINAH ZA
PREPOVEDANE DROGE,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- Mojca MAKOTA, državna podsekretarka v Ministrstvu za
zdravstvo,

Nadzor nad proizvodnjo in prometom s predhodnimi sestavinami
za prepovedane droge v Sloveniji do sedaj ni bil urejen s posebnim
zakonom.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

V soglasju z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija sprejela z
ratifikacijo Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit promet
prepovedanih drog in psihotropnih snovi (Uradni list SFRJ 10/90;
Akt o notifikaciji nasledstva, Mednarodne pogodbe, št. 9/92) je
Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o režimu izvoza in uvoza
določenega blaga (Uradni list RS št. 75/95, 7/96, 73/96, 45/97 in
86/97), s katero se ureja izvoz in uvoz kemikalij, ki se lahko
uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog .V uredbi
so naštete predhodne sestavine, ki se lahko izvozijo in uvozijo le
na podlagi dovoljenja Ministrstva za zdravstvo.

Slovenija ima relativno dobro razvito kemično industrijo, tako
predelovalno kot bazično, zato je tudi promet s kemikalijami
pomembna dejavnost našega gospodarstva. Med snovmi s
katerimi se opravlja promet, so tudi kemikalije, ki se lahko
uporabljajo kot surovine ali pomožne snovi pri nezakoniti
proizvodnji prepovedanih drog..
V obdobju po letu 1995, ko je bil na podlagi Uredbe Vlade RS
vpeljan nadzor nad izvozom in uvozom predhodnih sestavin, so
bile v zunanjetrgovinskem prometu udeležene naslednje
kemikalije, ki spadajo med predhodne sestavine za droge: aceton,
anhidrid ocetne kisline, efedrin, ergometrin, ergotamin, eter, kalijev
permanganat, kloroform, metil-etil-keton, piperonal, safrol, solna
kislina, toluen in žveplena kislina.

Čeprav je v Konvenciji 88 naštetih le 22 predhodnih sestavin, ta
konvencija predvideva nadzor tudi nad drugimi kemikalijami, ki bi
se tudi utegnile uporabljati pri nezakoniti proizvodnji prepovedanih
drog, kar pomeni, da se mora ustrezen nadzor izvajati tudi nad
drugimi kemikalijami, kadar obstajajo podatki ali sum, da se
uporabljajo ali da so namenjeni za nezakonito proizvodnjo
prepovedanih drog.

Slovenija nekatere od teh kemikalij proizvaja in tudi izvaža, medtem
ko se druge uvažajo za potrebe kemične, farmacevtske in
kozmetične industrije ali za splošno uporabo. Pomembno pri tem
je, da je Slovenija med največjimi proizvajalci ergot alkaloidov
(Lek), od katerih sta ergotamin in ergometrin razvrščena v 1.
skupino predhodnih sestavin.
14. april 1999

Po Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS št. 63/94), sta v 196.
in 197. členu kot kaznivi dejanji opredeljeni neupravičena
proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami in omogočanje
29

poročevalec, št. 23

uživanja prepovedanih drog.'196. člen se nanaša tudi na predhodne
sestavine, če se opravlja nezakonit promet z njimi in, če se
uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog.

3. Poglavitne rešitve
Zakon naj bi omogočil:
- da njegova določila veljajo za vse kemikalije za katere se ugotovi,
d^ se uporabljajo ali se lahko uporabljajo za nezakonito
proizvodnjo prepovedanih drog;
- da se zagotovi nadzor nad vrsto in količino predhodnih sestavin
v prometu in proizvodnji ter evidenco o tem kje se nahajajo;
- da se vzpostavi baza podatkov za spremljanje prometa in
proizvodnje predhodnih sestavin zaradi preprečevanja njihove
nezakonite uporabe;
- da se zagotovi medresorsko sodelovanje pri izmenjavi informacij
o proizvodnji in prometu predhodnih sestavin;
- da se zagotovi preprečevanje ilegalne mednarodne in tudi domaČe
trgovine;
- da se zagotovi učinkovit nadzor nad izvajanjem tega zakona.

Slovenija, kot podpisnica Konvencije 88, mora s svojimi predpisi
zagotoviti izvajanje določil te konvencije in resolucij, ki jih sprejme
Komisija za narkotike OZN ali Ekonomsko-socialni svet
(ECOSOC) oziroma druga telesa Organizacije združenih
narodnov, s katerimi se zahteva nadzor nad prometom s
kemikalijami, ki se lahko uporabljajo za nedovoljeno izdelavo
prepovedanih drog.
Ker je naša država pridružena članica Evropske unije, se morajo
naši predpisi tudi na področju predhodnih sestavin za prepovedane
droge prilagoditi predpisom, ki jih je ta skupnost sprejela.
Poleg tega tudi geo-politični položaj Slovenije narekuje, da se z
zakonskimi predpisi zagotovi nadzor nad temi snovmi. Preko
naše države vodita dve glavni smeri mednarodnih poti, in sicer
smer, ki povezuje Panonsko nižino in jugo-zahodno Evropo ter
smer med zahodno Evropo, ki vodita v smereh in iz smeri
pomembnih mednarodnih pristanišč, kot so Pula, Rijeka, Trst in
Koper, na eni strani in na drugi strani proti državam na Balkanskem
polotoku in državam bližnjega in daljnega vzhoda. Preko teh poti
se prevažajo tudi velike količine kemikalij, med katerimi so v
smislu tega zakona pomembne tiste, ki spadajo med predhodne
sestavine za prepovedane droge. Stalna prisotnost teh kemikalij
na območju Slovenije, predstavlja za našo državo mednarodno
odgovornost za dosleden nadzor nad njihovim prometom in
proizvodnjo.

4. Primerjalno pravni pregled
Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj pregledal ustrezne
mednarodne konvencije in sporazume, smernice in resolucije
mednarodnih organizacij ter predpise EU, in sicer:
a. Predpisi EU:
- Uredba Sveta (EEC) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990
(Council Regulation No. 3677/90) o ukrepih za preprečevanje
odtoka nekaterih snovi ki se uporabljajo za nezakonito izdelavo
narkotskih drog in psihotropnih snovi (v nadaljevanju: Uredba
90);
- Uredba Sveta (EEC) št. 900/92 z dne 31. marca 1992 (Council
Regulation No. 900/92), o dopolnitvi Uredbe št. 3677/90 (v
nadaljevanju: Uredba 92);
- Uredba Komisije (EEC) št. 3769/92 z dne 21. decembra 1992
(Commission Regulation No. 3769), o izvajanju in dopolnitvi
Uredbe št, 3677/90 (v nadaljevanju Uredba 92a);
- Uredba Komisije (EEC) št. 2959/93 z dne 27. oktobra 1993
(Commission Regulation No. 2959), o dopolnitvi Uredbe št. 3769/
92 (v nadaljevanju: Uredba 93);
- Direktiva Sveta 92/109/EEC z dne 14. decembra 1992 (Council
Directive 92/109/EEC), o izdelavi in dajanju v promet nekaterih
snovi ki se uporabljajo za nezakonito izdelavo narkotskih drog
in psihotropnih snovi (v nadaljevanju: Direktiva 92);
- Direktiva Komisije 93/46/EEC z dne 22. junija 1993 (Commission Directive 93/46/EEC), o zamenjavi in spremembi dodatkov
v Direktivi 92/109 (v nadaljevanju: Direktiva 93);
- Uredba Komisije (EC) št. 1485/96 z dne 26. julija 1996 (Commission Regulation No. 1485/96), o podrobnejših pravilih za izvajanje
Direktive 92/109 (v nadaljevanju: Uredba 96).

2. Načela in cilji zakona
Država naj bi skrbela za nadzor nad proizvodnjo in prometom s
predhodnimi sestavinami za prepovedane droge čez državno
mejo, v eni in drugi smeri, in nad prometom na debelo na domačem
trgu.
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom in s
proizvodnjo predhodnih sestavin, naj bi zagotovile hranjenje,
evidenco in dajale informacije in poročila pristojnim organom.
Inšpekcijska služba naj bi opravljala nadzor nad stanjem
proizvodnje in prometa pri pravnih in fizičnih osebah.
V ta namen je na področju prometa in proizvodnje predhodnih
sestavin, potrebno:
- urediti odgovornost pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s
prometom in proizvodnjo;
- urediti prijavljanje prometa in proizvodnje;
- urediti vodenje registra pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo
promet in proizvodnjo;
- poskrbeti za izmenjavo informacij s pristojnimi organi v državi in
z mednarodnimi organizacijami;
- zagotoviti medresorsko usklajevanje in sodelovanje;
- zagotoviti ustrezno svetovanje strokovnih služb vladi in ministru,
pristojnemu za zdravstvo ob pomembnejših odločitvah;
- zagotoviti pretok informacij preko ustreznega informacijskega
sistema;
- zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor;
- pristojnim organom določiti ustrezna pooblastila za izvajanje
nalog po tem zakonu;

poročevalec, št. 23

Svet Evropske unije je leta 1990 s posebno uredbo uredil nadzor
nad izvozom predhodnih sestavin iz EU (Uredba 90). Ta predpis
je začel veljati julija naslednjega leta, dopolnjen pa je bil še 1992
(Uredba 92 in Uredba 92a) in 1993 leta (Uredba 93). Svet EU je
leta 1992 sprejel novo direktivo (Direktiva 92), s katero so urejena
nekatera vprašanja v zvezi s proizvodnjo in prometom predhodnih
sestavin. To direktivo je pozneje zamenjala nova direktiva
(Direktiva 93) in uredba o načinu njenega izvajanja (Uredba 96).
S temi predpisi so določeni elementi nadzora v EU nad
kemikalijami, ki se uporabljajo za nezakonito izdelavo
prepovedanih drog z namenom preprečevanja njihovega odtoka
v nedovoljene namene.
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predhodnih sestavin ki se uporabljajo za nedovoljeno izdelavo
prepovedanih drog, sprejeta junija 1998 leta (v nadaljevanju:
Resolucija G S).

Nadzor se izvaja nad snovmi, ki se nahajajo v Konvenciji 88 in se
nanaša na naslednje:
- predhodne sestavine iz Konvencije 88 so razporejene v tri
kategorije tako, da so snovi iz I. tabele v 1. kategoriji, medtem,
ko so snovi iz II. tabele razporejene v 2. in 3. kategorijo;
- za 1. kategorijo veljajo stroga določila za nadzor pri izvozu,
predvsem pa ustrezno obveščanje države, kamor se predhodna
sestavina želi izvoziti;
- za 2. in 3. kategorijo veljajo enaka določila, razen za predhodne
sestavine iz 3. kategorije, za katere ni potrebna prijava pri izvozu,
če letno, po posameznem izvozniku, ne presežejo določenih
količin. Te količine so za EU naslednje: 20 kg etra, 50 kg acetona,
100 kg žveplene'kisline, 20 kg metil-etil-ketona, 50 kg toluena,
kalijevega permanganata in 100 kg solne kisline;
- za izvoz predhodnih sestavin iz 2. ali 3. kategorije v države, za
katere obstajajo podatki, da se pri njih kemikalije ki so predmet
izvoza, uporabljajo za nezakonito izdelavo prepovedanih drog,
je potrebno soglasje vlade države uvoznice, oziroma jo je pred
izvozom potrebno o tem obvestiti, podobno kot za predhodne
sestavine iz 1. kategorije (na tem spisku so nekatere države J.
Amerike, Afrike in Azije);
- prijavljanje sumljivih okoliščin pristojnim organom, je obveznost
za osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom predhodnih
sestavin;
- pristojnemu organu se mora prijaviti izvoz snovi iz 1. kategorije
najmanj 15 dni pred izvozom;
- če država, v katero se namerava predhodna sesatvina izvoziti,
zahteva, da je o tem prej obveščena, mora država izvoznica o
nameravanem izvozu poslati obvestilo tudi državi uvoznici;
- v primeru, če obstaja kakršenkoli sum, da bi se predhodna
sestavina lahko uporabila za nedovoljene namene, se izvoz ne
sme dovoliti;

Konvencija 88: Ta konvencija v 12. členu določa, da morajo
podpisnice konvencije sprejeti ukrepe za preprečevanja odtoka
predhodnih sestavin v ilegalne kanale, izvajati ustrezno nadzorstvo
nad osebami in podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom
s predhodnimi sestavinami, uvesti postopek dovoljenj za
proizvodnjo in promet s temi snovmi in preprečevati njihovo
kopičenje pri proizvajalcih ali pri podjetjih, ki se ukvarjajo s
prometom z njimi. V dodatku Konvencije 88 je sprejet tudi popis
kemikalij, nad katerimi se mora izvajati mednarodni nadzor.
Kemikalije so razporejene v tabeli I in II in sicer tako, da tabela I
zajema osnovne surovine, tabela II pa pomožne kemikalije pri
proizvodnji prepovedanih drog.
Carinski sporazum: Mednarodni svet kemijskih združenj (ICCA)
in Svetovna carinska organizacija (WCO) sta 1994. leta podpisali
sporazum (Memorandum of Understanding) s katerim sta dosegli
soglasje o nadzoru nad kemikalijami, ki se utegnejo uporabljati za
nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog . S tem sporazumom
je predviden nadzor nad proizvodnjo in prometom, postopek za
registriranje dejavnosti ter izvozno-uvozna dovoljenja za
mednarodni promet.
Resolucija 91: S to resolucijo poziva Komisija za opojne droge ZN
vse države naj uredijo nadzor nad prometom s predhodnimi
sestavinami, posebno tistih ki so naštete v tebelah I in II Konvencije
88.
Resolucija 92: Ekonomsko socialni svet priporoča vladam naj
sodelujejo s kemično industrijo s ciljem zagotoviti legitimnost
poslovanja s kemikalijami in predlaga, da se za učinkovitejši nadzor
uvede sistem uvozno-izvoznih dovoljenj za mednarodni promet
s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge.

Predpisi EU poleg tega urejajo tudi ustrezno dokumentacijo,
evidenco, označevanje, inšpekcijo in prepovedi izvoza. Ustrezne
kazni za prestopke in prekrške določajo države članice same v
okviru svojih pristojnosti.

Resolucija 93: Ekonomsko-socialni svet poziva vlade, da pri
uresničevanju 12. člena konvencije 88 upoštevajo priporočila, ki
jih je pripravila delovne skupine za kemikalije (CATF).

Nadzor nad uvozom na področje EU iz držav, ki niso članice
Unije, ni enotno urejen. Prav tako ni dosledno urejer, notranji promet
s predhodnimi sestavinami. Podatki o uvozu in o notranjem prometu
s predhodnimi sestavinami, se zbirajo iz prostovoljnih poročil
uvoznikov.

Z Resolucijo 95 se določa obseg informacij, ki jih mora država
izvoznica posredovati državi uvoznici, pred izvozom predhodne
sesatvine iz I. tabele, tudi v primerih kadar država uvoznica tega
ne zahteva.
Z Resolucijo 96 se zahteva od držav podpisnic Konvencije 88, da
sprejmejo ustrezne zakonske predpise za nadzor nad prometom
s predhodnimi sestavinami, ki so že na seznamu, kakor tudi nad
kemikalijami, ki še niso uradno pod mednarodno kontrolo in, da
čimprej uvedejo postopek izvozno-uvoznih dovoljenj. Resolucija
predvideva tudi, da države izvoznice še pred izvozom predhovnih
sestavin, na ustrezen način obvestijo države uvoznice o
nameravanem izvozu. S to resolucijo se tudi zahteva od UNDCP,
da se začne z zbiranjem podatkov o kemikalijah, ki še niso v
tabelah Konvencije 88.

b) Drugi pravni viri:
\
- Konvencija 2N zoper nezakonit promet prepovedanih drog in
psihotropnih snovi, (Uradni list SFRJ 10/90; Akt o notifikaciji
nasledstva, Mednarodne pogodbe, št. 9/92), (v nadaljevanju:
Konvencija 88);
- Sporazum med Mednarodnim svetom kemičnih združenj in
Svetovno carinsko organizacijo (v nadaljevanju: Carinski
sporazum)-,
- Resolucija Komisije za opojne droge OZN 5(XXXIV) z dne 9.
maja 1991. (v nadaljevanju: Resolucija 91);
- Resolucija ECOSOC-a 1992/29 z dne 30. julijem 1992 (v
nadaljevanju: Resolucija 92)
■ Resolucija ECOSOC-a 1993/40 z dne 27. julijem 1993 (v
nadaljevanju: Resolucija 93);
- Resolucija ECOSOC-a 1995/20 z dne 24. julijem 1995 (v
nadaljevanju: Resolucija 95);
- Resolucija ECOSOC-a 1996/29 z dne 24. julijem 1996 (v
nadaljevanju: Resolucija 96);
- Resolucija Generalne skupščine OZN »Ukrepi za preprečevanje
nezakonite izdelave, uvoza, izvoza, prometa in razdeljevanja
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Resolucija GS: Generalna skupščina OZN je na svojem 20.
posebnem zasedanju o drogah junija 1998 med drugim sprejela
resolucijo o ukrepih za nadzor nad predhodnimi sestavinami za
prepovedane droge (prekurzorji). Resolucija GS združuje vse do
sedaj sprejete resolucije in navodila organov OZN. Od držav in
mednarodnih organizacij se zahteva da se uredi nadzor nad
proizvodnjo in prometom, da se podatki irf informacije izmenjujejo
med državami in mednarodnimi organizacijami, da se uredi zbiranje
podatkov, da se omogoči izgradnja svetovnega sistema za nadzor
in da se nadzor razširi tudi na druge kemikalije, ki bi se utegnile
uporabljati za nezakonito izdelavo prepovedanih drog.
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sestavinah, opravljala bo izmenjavo podatkov z ustreznimi
službami v Sloveniji, z bankami podatkov drugih držav in
mednarodnih organizacij, zbirala podatke o stanju proizvodnje,
prometa in zalog, pripravljala statistične in druge podatke za
poročanja mednarodnim organizacijam in podobno. Preko te
službe bodo tudi izvajane obveznosti iz Konvencije 88 in
obveznosti vezane za sodelovanje z Evropsko unijo in drugimi
mednarodnimi organizacijami na tem področju.

5. Ocena potrebnih finančnih sredstev za izvajanje
zakona
Ocenjuje se, da bodo bistvene finančne posledice pri izvajanju
tega zakona v naslednjem:
Pri Ministrstvu za zdravstvo bo ustanovljena služba za kontrolo
nad predhodnimi sestavinami s potrebno sistemizacijo delovnih
mest (1 delavec z visokošolsko izobrazbo, 1 delavec s
srednješolsko izobrazbo) in tehnično opremo. Ta služba bo
opravljala evidenco o prijavljanju pravnih in fizičnih oseb, ki
poslujejo s predhodnimi sestavinami, pripravljala posebna
dovoljenja in odločbe o prijavi, izdajala izvozna in uvozna
dovoljenja, pripravljala predloge, priporočila in informacije vladi in
ministru, pristojnem za zdravstvo za sprejemanje ustreznih
odločitev in ukrepov, upravljala bo z bazo podatkov o predhodnih

Z izdajanjem posebnih dovoljenj, odločb o prijavi ter izvoznouvoznih dovoljenj, bo Ministrstvo za zdravstvo s taksami
zagotavljalo prihodke v državni proračun.
Povečalo se bo delo zdravstvenega inšpektorata zaradi
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem tega zakona.

Stroški delavcev
Predvideva se zaposlitev 1 delavca s srednješolsko izobrazbo. Stroški bodo naslednji:
t- eden višji upravni delavec, svetovalec vlade
4.200.000 SIT/letno (bruto)
- eden administrativno-tehnični delavec
2.000.000 SIT/letno (bruto)
Stroški tehnične opremljenosti:
- 2 računalnika, tipkalnik, softvare, fax
- materialni stroški (papir in pribor)
- vzdrževanje računalniškega programa in dopolnitve

700.000 SIT
200.000 SIT/letno
3.000.000 SIT/letno

Stroški dela strokovnih teles:
- komisija za predhodne sestavine

126.000 SIT/letno

Opomba: po predvidevanju bo komisijo sestavljajo 7 strokovnjakov in bo predvidoma
letno 5 zasedanj komisije. Njihovo delo bo nagrajevano s po 1500 SIT na uro in sicer po 6 ur
na sejo in 6 ur za pripravo na sejo.
Prihodki
- upravne takse

165.000 SIT/letno

Opomba: letno se izda okrog 300 dovoljenj za uvoz ali izvoz predhodnih sestavin.
Vloge se taksirajo s po 550 SIT upravne takse.
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Proizvodnja in promet

BESEDILO ČLENOV

4. člen
(proizvodnja in promet predhodnih sestavin)

Splošne določbe

Predhodne sestavine so razvrščene v skupine 1., 2. in 3., ki jih
določi minister na predlog komisije.

1. člen
(namen zakona)

Proizvodnjo in promet s predhodnimi sestavinami lahko na podlagi
dovoljenja ministra opravlja pravna oseba in samostojni podjetnik
posameznik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost
(v nadaljnjem besedilu: fizična oseba), če izpolnjuje naslednje
pogoje:

Ta zakon ureja proizvodnjo, promet in uporabo ter nadzor nad
snovmi, ki so lahko predhodne sestavine za izdelavo
prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: predhodne sestavine),
z namenom preprečevati njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene
namene.

- da je registrirana za proizvodnjo in promet z zdravili ali s
kemikalijami v skladu z zakoni, ki urejajo področje zdravil in
kemikalij;
- da imenuje osebo, ki je odgovorna za proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami.

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
Predhodna sestavina pomeni vsako kemijsko snov iz seznama
predhodnih sestavin in vsako zmes, ki te snovi vsebuje v takšni
obliki, da jih je možno uporabiti ali ponovno pridobiti.

5. člen
(promet predhodnih sestavin iz 1.skupine)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s predhodnimi
sestavinami iz 1 .skupine, jih lahko dobavljajo pravnim in fizičnim
osebam, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega člena.

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali
sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo
na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo socialno blagostanje
ljudi in so opredeljene v posebnem zakonu.

6.člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz)

Proizvodnja predhodne sestavine pomeni njeno pridobivanje,
izdelavo in dodelovanje, obdelovanje, predelovanje, polnjenje,
mešanje v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali
biološkimi procesi in postopki pa tudi prevoz znotraj proizvodne
enote.

Uvoz in izvoz predhodnih sestavin se lahko opravlja na podlagi
dovoljenja, ki ga izda minister.
Za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, vloži pravna in
fizična oseba na ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, vlogo, ki
vsebuje podatke o imenu predhodne sestavine s tarifno oznako
iz kombinirane nomenklature carinske tarife in CAS številko,
količini in vsebnosti predhodne sestavine, tujem uvozniku oziroma
izvozniku, namenu uporabe, prevoznem sredstvu, relaciji prevoza
in o mejnem prehodu preko katerega bo opravljen vnos oziroma
iznos predhodne sestavine v oziroma iz carinskega območja
Republike Slovenije.

Promet s predhodno sestavino pomeni njen uvoz, izvoz, tranzit,
skladiščenje, dobavo, nakup, prodajo, posredovanje pri nakupu
ali prodaji, prepustitev tretjemu in oglaševanje.
Uporaba predhodne sestavine pomeni njeno rabo, pripravo za
uporabo, nakup za lastno uporabo in shranjevanje.
Uvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen vnos na carinsko
območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali
uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to
blago.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena mora minister izdati
najkasneje v petnajstih dneh od vložitve popolne vloge.
7.člen
(dovoljenje za uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz
1.skupine)

izvoz predhodne sestavine pomeni vsak njen iznos iz carinskega
območja Republike Slovenije.
Tranzit predhodne sestavine pomeni vsak njen prenos pod
carinskim nadzorom preko carinskega območja ali od enega do
drugega kraja na carinskem območju Republike Slovenije.

Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 1. skupine,
je poleg podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena, potrebno
priložiti tudi ustrezno dovoljenje za uvoz, ki ga izda pristojni organ
države, v katero se predhodno sestavino izvaža.

CAS številka pomeni številko pod katero se vodi kemikalija v
mednarodnih zbirkah podatkov o kemikalijah.

Predhodna sestavina iz 1. skupine se lahko izvaža ali uvaža le na
podlagi dovoljenja za vsako posamezno pošiljko.

3.člen
(Komisija za predhodne sestavine)

8.člen
(uvoz in izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3. skupine)

Za obravnavo strokovnih vprašanj v zvezi s tem zakonom in za
pripravo strokovnih mnenj imenuje minister, pristojen za zdravstvo
(v nadaljnjem besedilu: minister) komisijo za predhodne sestavine
(v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo sestavljajo predstavniki
ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve ter strokovnjaki s področja kemije, farmacije
in medicine, po potrebi pa tudi strokovnjaki z drugih področij.

Predhodno sestavino iz 2. in 3. skupine se lahko uvozi ali izvozi
na podlagi dovoljenja, ki velja za več pošiljk in se izda za obdobje
6 mesecev.
Po preteku obdobja, za katero je izdano dovoljenje po prejšnjem
odstavku, mora pravna in fizična oseba posredovati ministrstvu,
pristojnem za zdravstvo poročilo o dejansko uvoženih ali
izvoženih količinah predhodnih sestavin s podatki o tujih izvoznikih
oziroma uvoznikih.

Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.
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9. člen
(količine, ki se lahko izvažajo in uvažajo brez
dovoljenja)

14.člen
( prenehanje veljavnosti dovoljenja)
Dovoljenje iz tega zakona preneha veljati:

Ne glede na določila 6.člena tega zakona, lahko minister določi
količine predhodnih sestavin iz 3. skupine, ki se lahko izvažajo in
uvažajo brez dovoljenja.

- z iztekom roka, za katerega je bilo izdano;
- na zahtevo pravne in fizične osebe, ki je imetnik dovoljenja;
- po uradni dolžnosti, če se ugotovi, da pravna ali fizična oseba
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev;
- v drugih primerih, določenih z zakonom.

10. člen
(posebne okoliščine)
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami ali jih uporabljajo, morajo takoj obvestiti
ministrstvo, pristojno za zdravstvo in ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, o vsakem sumu njihove zlorabe ali zlorabe drugih
snovi, ki še niso na seznamu predhodnih sestavin.

Inšpekcija

V primeru suma zlorabe predhodnih sestavin ministrstvo, pristojno
za zdravstvo obvesti pristojni organ države uvoznice o
nameravanem izvozu predhodne sestavine s podatki o izvozniku,
uvozniku, imenu in količini predhodne sestavine, kraju in
predvidenem datumu prispetja.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov,
izdanih na njegovi podlagi, opravlja Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).

15. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb predpisov,
izdanih na njegovi podlagi pri vnosu in iznosu predhodnih sestavin
na ali iz carinskega območja Republike Slovenije ter v postopkih
za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe predhodnih
sestavin, opravlja carinski organ.

11. člen
(posebne določbe o izvozu)
Za pridobitev dovoljenja za izvoz predhodnih sestavin iz 2. in 3.
skupine v države, za katere obstajajo podatki, da se te snovi
uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog, je
potrebno predložiti tudi dovoljenje za uvoz, ki ga izda pristojni
organ države, v katero se predhodna sestavina namerava izvoziti.

16. člen
(pravice in dolžnosti inšpektorja)
Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva ima zdravstveni inšpektor
pravico in dolžnost:

V primeru, da dovoljenja za uvoz iz prejšnjega odstavka ni mogoče
pridobiti, je potrebno ravnati v skladu z drugim odstavkom
prejšnjega člena.

- pregledati dokumentacijo, ki se nanaša na proizvodnjo in promet
s predhodnimi sestavinami, z dostopom do vseh podatkov;
- vstopati in pregledati poslovne in proizvodne prostore, opremo,
transportna sredstva in drugo;
- izdati odločbo o začasni prepovedi proizvodnje in prometa s
posameznimi predhodnimi sestavinami, če se ugotovi, da
obstaja sum, da je prišlo ali bi lahko prišlo do njihove zlorabe;
- začasno zaseči predhodne snovi;
- vzeti vzorce za analize;
- pečatiti prostore in prevozna sredstva;
- odrediti druge ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, potrebne
za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Seznam predhodnih sestavin in držav iz prvega odstavka tega
člena, določi minister v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje
zadeve.
Izvoz predhodnih sestavin v države iz prvega odstavka tega
člena, se opravlja le na podlagi dovoljenja za vsako posamezno
pošiljko.
12. člen
(opremljanje pakiranj)

<•

Pakiranje, v katerem se predhodna sestavina daje v promet,
mora biti opremljeno s podatki o kemijski sestavi, vsebnosti, količini
in proizvajalcu predhodne sestavine ter z navodilom o
shranjevanju.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi zdravstveni inšpektor z
odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na ministrstvo,
pristojno za zdravstvo.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

13. člen
(evidenca)

17. člen
(poročanje inšpektorata)

Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami, mora za vsako predhodno sestavino
voditi evidenco z naslednjimi podatki:
-

O stanju, ki je ugotovljen pri inšpekcijskem pregledu, inšpektorat
poroča ministru.

generično ime (mednarodno nezaščiteno ime);
zaščiteno ime, če ga ima;
kemijsko ime;
CAS številka;
pridobljene količine s podatki o dobavitelju;
izdane količine s podatki o prejemniku (kupcu);
količine, ki so na zalogi.

V primeru, kadar obstaja sum, da je prišlo do zlorabe predhodnih
sestavin, inšpektorat nemudoma obvesti tudi ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve.
18. člen
(analiza vzorcev)
Analizo vzorcev iz pete alinee prvega odstavka 16. člena tega
zakona opravljajo laboratoriji, ki jih določi minister in, ki so
akreditirani pri organu, pristojnem za standardizacijo.

Dokumentacija o proizvodnji in prometu s predhodnimi sestavinami
se. mora hraniti najmanj pet let od zadnjega datuma opravila, ki je
povezano z dokumentacijo.
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Z denarno kaznijo najmanj 100 000 SIT se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Podatki in poročanje
19. člen
(zbirke podatkov)

23. člen
(mandatne kazni)

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo vodi zbirko podatkov o
predhodnih sestavinah.

Zdravstveni inšpektor izreče mandatno kazen v višini 100 000
SIT za prekršek pravni osebi, če :

Minister predpiše organizacijo zbirke, način zbiranja, obdelave in
izdajanja podatkov ter uporabnike zbirke podatkov.

- ni imenovala odgovorne osebe za proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami (druga alinea 4.člena );
- izvozi ali uvozi predhodno sestavino brez dovoljenja ministra
(prvi odstavek 6. in 8. člena);
- po izteku roka, za katerega je izdano dovoljenje za izvoz ali
uvoz, ministrstvu, pristojnem za zdravstvo ne posreduje poročila
(drugi odstavek 8.člena);
- daje predhodne sestavine v promet v nasprotju z 12. členom;
- ne vodi evidence o proizvodnji in prometu predhodnih sestavin
oziroma dokumentacije ne hrani na predpisan način (13.člen);
- ministrstvu, pristojnem za zdravstvo ne pošlje rednega ali
izrednega poročila (20.člen).

20. člen
(letna in druga poročila)
Pravna in fizična oseba, ki opravlja proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami iz 1. skupine, mora v tridesetih dneh po
koncu koledarskega leta posredovati ministrstvu, pristojnem za
zdravstvo poročilo o izdelanih, prejetih, oziroma porabljenih in
izdanih količinah ter o količinah na zalogi posameznih predhodnih
sestavin.
Pravna in fizična oseba iz prejšnjega odstavka mora na zahtevo
ministra posredovati tudi izredno poročilo z ustreznimi podatki v
roku petnajst dni od prejema zahteve.

Za prekrške iz prejšnjega odstavka zdravstveni inšpektor izreče
mandatno kazen v višini 20 000 SIT tudi odgovorni osebi pravne
osebe.

21. člen
(poročila, ki jih pošilja ministrstvo, pristojno za
zdravstvo)

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena zdravstveni inšpektor
izreče mandatno kazen v višini 50 000 SIT posamezniku, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo v sodelovanju z drugimi organi,
na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in
sporazumov na področju predhodnih sestavin, pošilja poročila
mednarodnim organom in organizacijam s podatki, ki jih zahtevajo.

Prehodne in končne določbe
24. člen

Kazenske določbe

Minister imenuje komisijo za predhodne sestavine iz 3.člena tega
zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

22. člen

Minister določi akreditirane laboratorije iz prvega odstavka
18.člena tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Z denarno kaznijo najmanj 500 000 SIT se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:

25. člen

- proizvaja ali opravlja promet s predhodnimi sestavinami brez
dovoljenja ministra (drugi odstavek 4. člena);
- opravlja promet s predhodnimi sestavinami iz 1.skupine v
nasprotju s 5. členom tega zakona;
- izvaža ali uvaža predhodne sestavine brez dovoljenja ministra
(prvi odstavek 6. in 8.člena);
- ne obvesti ministrstva, pristojnega za zdravstvo in ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, o vsakem sumu zlorabe v
proizvodnji ali prometu predhodnih sestavin (prvi odstavek
10.člena).

Minister izda izvršilne predpise iz tega zakona v šestih mesecih
po njegovi uveljavitvi.
26. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet s
predhodnimi sestavinami morajo uskladiti svojo organiziranost in
delovanje s tem zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
27. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50 000 SIT se za prekršek iz prejšnjega
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

14. april 1999

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona o predhodnih sestavinah za prepovedane droge
določa nadzor nad proizvodnjo in prometom s predhodnimi
sestavinami, okrepljen nadzor v posebnih okoliščinah, evidenco,
inšpekcijski nadzor in kazni za prekrške, z namenom preprečiti
njihovo zlorabo ali uporabo v nedovoljene namene

Proizvodnja in promet
Kdo se lahko ukvarja s proizvodnjo in prometom (4. in 5. člen)
Ker so predhodne sestavine v širšem pomenu besede, kemikalije,
ki se redno uporabljajo v predelovalni ali sintetski kemijski industriji
ali pa so v prometu namenjeni splošni rabi, morajo pravne in
fizične osebe, ki jih proizvajajo ali poslujejo z njimi, o svoji dejavnosti
obvestiti Ministrstvo za zdravstvo. Ministrstvo jim v postopku
evidentiranja, na podlagi poročila inšpekcijskega organa izda
dovoljenje za opravljanje dejavnosti s predhodnimi sestvinami.

Zakon v zvezi s tem nalaga obveznosti in odgovornosti pravnim
in fizičnim osebam, daje pooblastila ministru za izdajo ustreznih
predpisov s katerimi bo zakon vsklajen s predpisi EU ter
uresničene obveznosti iz Konvencije 88 na področju predhodnih
sestavin, na način kot je priporočeno v resolucijah Komisije za
narkotike OZN, Ekonomsko socialnega sveta OZN, in Generalne
skupščine OZN.

Dovoljenje za izvoz in uvoz (6., 7.,8 in 9. člen)
l/ soglasju z razporeditvijo predhodnih sestavin v 3 skupine, je
določena tudi razlika v nadzoru nad njihovim uvozom in izvozom.

Zakon zajema surovine, ki se lahko neposredno ali na enostaven
način uporabijo za nezakonito izdelavo prepovedanih drog.

Osnovna razlika med skupinami je v tem, da se uvoz in izvoz
kemikalij iz 1. skupine opravlja, le na podlagi dovoljenja, ki se izda
za vsako posamezno pošiljko, medtem ko se za 2. in 3. skupino
lahko izdaja tudi dovoljenje, ki velja za večkratni izvoz ali uvoz, v
določenem časovnem obdobju (odprlo dovoljenje), ki naj bi ne bil
daljši kot 6 mesecev.
>

Izvajanje zakona je namenjeno tudi nadzoru nad drugimi
kemikalijami za katere se ugotovi, da se uporabljaj? za nezakonito
proizvodnjo prepovedanih drog.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona, in na njegovi
podlagi izdanih predpisov, opravlja Zdravstveni inšpektorat RS,
ki je organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo.

Dovoljenje za izvoz in uvoz snovi iz 3. skupine ni potrebno, če
obseg letnega izvoza ali uvoza ne presega količin, ki jih določi
minister.

Nadzor nad uvozom predhodnih sestavin se izvaja na državni
meji, ki ga nadzorjujejo carinski organi.

Po preteku veljavnosti odprtega dovoljenja, mora izvoznik oziroma
uvoznik poslati Ministrstvu za zdravstvo poročilo o dejansko
realiziranem izvozu ali uvozu, s podatki o tujih izvoznikih oziroma
uvoznikih. S tem naj bi bila zagotovljena možnost preverjanja
ustrezne uporabe izvoženih ali uvoženih količin.

Splošne določbe
Namen zakona in pomen izrazov ( 1 in 2. člen)
Z zakonom se ureja nadzor nad proizvodnjo in prometom s
kemikalijami za katere obstajajo podatki, da se uporabljajo tudi za
nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog. Čeprav je do sedaj
evidentirano okrog 100 takšnih kemikalij, se določila tega zakona
nanašajo le na snovi, ki se nahajajo v Konvenciji 88, oziroma v
predpisih Evropske skupnosti. Zaradi možnosti širitve spiska
predhodnih sestavin, je minister za zdravstvo pooblaščen, da
dopolnjuje in spreminja spisek predhodnih sestavin, v skladu s
spremembami, ki jih v tem pogledu sprejme EU ali Komisija za
narkotike OZN.

Za majhne količine predhodnih sestavin iz 3. skupine, ki se
prenašajo preko meje za potrebe fizičnih ali pravnih oseb, ni
potrebno posebno dovoljenje ali odločba o prijavi po 4. členu pri
Ministrstvu za zdravstvo in tudi ne izvozno ali uvozno dovoljenje,
ki je predpisan s 6. členom. Obseg količin, ki se v enem
koledarskem letu na ta način lahko prenesejo čez mejo, bo določen
s predpisom, ki ga bo izdal minister za zdravstvo. Te količine
bodo prilagojene potrebam in možnostim nadzora RS.
Prijavljanje sumljivih okoliščin (10. člen)
Ker sta proizvodnja in promet s predhodnimi sestavinami v bistvu
legalni opravili in za legalne namene, so bistvenega pomena
obvestila na podlagi katerih se lahko ugotovi možnost odtekanja
teh kemikalij v nezakonite kanale. Ker realno obstajajo možnosti,
da se nekatere kemikalije iz spiska predhodnih sestavin iz
Konvencije 88, nadomestijo z drugimi kemikalijami, kar velja
predvsem za topila in kisline, je s tem členom razširjena uporaba
zakona tudi na druge kemikalije, oziroma zavezuje pravne osebe,
ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prometom z drugimi kemikalijami,
da pristojnemu organu prijavljajo okoliščine, ki kažejo na njihovo
nezakonito uporabo.

Zakon daje definicije za naslednje pojme: predhodna sestavina,
promet, uporaba, uvoz, izvoz, tranzit in CAS številka. Definicije
so usklajene z definicijami, ki so sprejete s predpisi EU in z
ustreznimi predpisi RS.
Komisija za predhodne sestavine (3. člen)
Multidisciplinarno telo, v katerega bodo poleg strokovnjakov s
področij, ki so povezana s problematiko prepovedanih drog in
kemikalij, imenovani tudi predstavniki resornih ministrstev, ki imajo
določene obveznosti pri izvajanju Konvencije 88 (notranje zadeve,
zdravstvo), bo poleg drugega, imelo nalogo pripravljati strokovne
osnove za ukrepanje ministra, pristojnega za zdravstvo in vlade
na tem področju.

Poseben nadzor pri izvozu (11. člen)
Režim strožjega nadzora pri izvozu v države za katere obstajajo
podatki, da se predhodne sestavine uporabljajo za nezakonito
proizvodnjo prepovedanih drog, se mora v vsakem primeru
določati v soglasju z državnimi organi države, na katero se ta
določila nanašajo, kakor je to urejeno na ravni EU z vsako državo
posebej. V naš zakon je ta režim sprejet iz predpisov in prakse
EU. Pri tem se odpira možnost, da tudi naši pristojni organi uvrstijo

Razporeditev predhodnih sestavin (4. člen)
V 1. skupini so kemikalije, ki se v nezakoniti proizvodnji
prepovedanih drog uporabljajo kot neposredne surovine in so del
kemijske strukture molekule prepovedane droge, medtem ko so
v 2. in 3. skupini kemikalije, ki služijo v procesu izdelave kot
pomožne kemikalije, kot so topila, kisline, sredstva za beljenje.
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Inšpekcija

na spisek katero od držav, v katero se izvažajo predhodne
sestavine iz Slovenije, za katero velja poseben nadzor pri izvozu.
V takih primerih bo morala Vlada RS podpisati z domnevno državo
ustrezen meddržavni sporazum o skupnem nadzoru nad
prometom s snovmi, ki spadajo med predhodne sestavine.

Inšpekcija (15., 16., 17. in 18. člen)
Inšpekcijski nadzor izvaja republiška zdravstvena inšpekcija po
svojem programu in po navodilih Ministrstva za zdravstvo. Obseg
inšpekcijskega nadzora zajema ugotavljanje pogojev za
poslovenje, pregled dokumentacije o proizvodnji, prometu in stanju
zalog.

V države, ki jih ima na takšnem spisku EU in s katerimi je ta
skupnost podpisala posebne sporazume o nadzoru, Slovenija ne
izvaža predhodnih sestavin iz 2. in 3. skupine. Zato tudi ne obstaja
posebna potreba po uvajanju sistema držav, za katere bi veljal
poseben režim nadzora pri izvozu predhodnih sestavin iz
Slovenije. Zaradi prilagoditve EU predpisom je predpisana možnost
posebnega nadzora pri izvozu predhodnih sestavin u te države
tako, da države in seznam predhodnih sestavin za katere bo
veljal poseben nadzor, predpiše minister za zdravstvo v soglasju
z ministrom za notranje zadeve.

Podatki in poročanje
Baza podatkov (19. člen)
Zbirka podatkov o predhodnih sestavinah se ustanovi pri
Ministrstvu za zadavstvo. Računalniški sistem obdelave podatkov
naj bi olajšal poslovanje, izdajanje dovoljenj, izmenjavo informacij,
pripravljanje poročil za mednarodne organizacije in omogočil hitro
posredovanje v primerih kadar se sumi na nezakonite dejavnosti.

Opremljanje pakiranj (12. člen)
Posebno označevanje predhodnih sestavin v prometu ne obstaja.
Določeno pa je, da se morajo pakiranja ustrezno označiti zaradi
ugotavljanja identičnosti vsebine, pošiljatelja in prejemnika. V
primeru, če je predhodna sestavina nevarna snov, se mora
pakiranje na ustrezen način označiti (strupenost, jedkost,
eksplozivnost...), da bi se preprečile škodljive posledice pri
ravnanju z njimi.

Poročila (20. člen)
Pravne in fizične osebe ki se ukvarjajo s prometom na debelo so
zavezane, da pošiljajo redna letna poročila Ministrstvu za
zdravstvo. Izredna poročila se pošiljajo le kadar to zahteva
Ministrstvo za zdravstvo.
Poročila, ki jih pošilja ministrstvo (21. člen)
Ker so določila tega zakona povezana z izvajanjem mednarodnih
sporazumov, je s tem členom določeno Ministrstvo za zdravstvo
kot pristojni organ, ki bo zbiral podatke in pripravljal poročila za
mednarodne organizacije, ki so pristojne za nadzorstvo nad
izvajanjem mednarodnih sporazumov h katerim je pristopila
Slovenija.

Evidenca (13. člen)
Zaradi omogočanja ugotavljanja nezakonite uporabe predhodnih
sestavin v proizvodnji in prometu, je predpisano ustrezno
evidentiranje njihovega prometa in proizvodnje n podatki, ki se
nanašajo na identiteto, količino prometa ali proizvodnje, namen in
podobno. V prometu se mora evidentirati tudi izjava končnega
uporabnika, oziroma kupca, o nameravani uporabi predhodne
sestavine.

Kazenske določbe

Predpisano petletno obdobje za hranjenje dokumentacije povezane
s predhodnimi sestavinami, je za izvajanje tega zakona dovolj,
kar zagotavlja možnost raziskave v primerih ko se kazniva dejanja
ugotovijo pozneje. V vsakem primeru je ta dokumentacija del
poslovne dokumentacije, ki se hrani in arhivira po predpisih, ki
urejajo domači in zunanjetrgovinski promet.

Kazenske določbe (22. in 23. člen)
Kazenske določbe se nanašajo le na denarne kazni za prestopke,
ki bi bili posledica nespoštovanja določil tega zakona. V primerih
kaznivih dejanj, oziroma, kadar se opravlja proizvodnja in promet
s predhodnimi sestavinami z namenom nezakonite proizvodnje
prepovedanih drog, veljajo določila Kazenskega zakonika RS.

Prenehanje veljavnosti dovoljenja (14. člen)
Našteti so primeri v katerih preneha veljavnost dovoljenja, tako,
da se eventualna zloraba lahko pravočasno ugotovi in v takšnih
primerih ustrezno ukrepa.

Prehodne in končne določbe

14. april 1999

Minister imenuje komisijo za predhodne sestavine iz 3.člena v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Minister izda izvršilne
predpise iz tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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RATIFIKACIJI

KONVENCIJE

RASTLIN

MEDNARODNE

0

VARSTVO

NOVIH

SORT

(MKVNR)

- EPA 766 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 102. seji dne 25. marca 1999
določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE
KONVENCIJE O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve
- mag. Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Andrej GRASSELLl, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

2. člen

Ratificira se Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin,
sprejeta 2. decembra 1961, spremenjena in dopolnjena v Ženevi
10. novembra 1972, 23. oktobra 1978 in 19. marca 1991.

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

14. april 1999
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MEDNARODNA KONVENCIJA O VARSTVU NOVIH SORT RASTLIN
z dne 2. decembra 1961,
kot je biia spremenjena in dopolnjena v Ženevi 10. novembra 1972,
23. oktobra 1978 in 19. marca 1991
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(xi) "članica Zveze" pomeni državo pogodbenico listine iz leta
1961/1972 ali listine iz leta 1978 ali pogodbenico te konvencije.

I. POGLAVJE
OPREDELITEV POJMOV

II. POGLAVJE

1. člen
Opredelitev pojmov

SPLOŠNE OBVEZNOSTI POGODBENIC

V tej listini:

2. člen
Temeljna obveznost pogodbenic

(i) "ta konvencija" pomeni to listino (iz leta 1991) Mednarodne
konvencije o varstvu novih sort rastlin;

Vsaka pogodbenica podeljuje in varuje pravice žlahtniteljev.

(ii) "listina iz leta 1961/1972" pomeni, Mednarodno konvencijo o
varstvu novih sort rastlin z dne 2. decembra 1961, kot je bila
spremenjena z Dodatno listino z dne 10. novembra 1972;

3. člen
Rodovi in vrste, ki se zavarujejo

(iii) "listina iz leta 1978" pomeni listino Mednarodne konvencije o
varstvu novih sort rastlin z dne 23. oktobra 1978;

(1) /Države, ki so že članice Zveze/ Vsaka pogodbenica, ki jo
zavezuje listina iz leta 1961/1972 ali listina iz leta 1978, uporablja
določbe te konvencije

(iv) "žlahtnitelj" pomeni

(1) z dnem, ko jo začne zavezovati ta konvencija, za vse rastlinske
rodove in vrste, za katere se na navedeni dan uporabljajo določbe
listine iz leta 1961/1972 ali listine iz leta 1978, in

- osebo, ki je vzgojila ali odkrila in razvila sorto,
- osebo, ki je delodajalec zgoraj omenjene osebe ali naročnik
dela te osebe, če tako določajo zakoni ustrezne države
pogodbenice, ali
- pravnega naslednika prve oziroma druge zgoraj navedene
osebe;

(ii) najkasneje po petih letih od navedenega dne za vse rastlinske
rodove in vrste.
(2) /Nove članice Zveze/ Vsaka pogodbenica, ki je ne zavezuje
listina iz leta 1961/1972 ali listina iz leta 1978, uporablja določbe te
konvencije,

(v) "žlahtniteljska pravica" pomeni pravico žlahtnitelja, kot je
predvidena s to konvencijo;

(i) z dnem, ko jo začne zavezovati ta konvencija, za najmanj 15
rastlinskih rodov ali vrst in

(vi) "sorta" pomeni skupino rastlin znotraj najnižje znane botanične
razvrstitve, če jo je mogoče ne glede na to, ali so pogoji za
priznanje žlahtniteljske pravice v celoti izpolnjeni,

(ii) najkasneje po izteku 10-letnega obdobja od navedenega dne
za vse rastlinske rodove in vrste.

- določiti z izraženimi lastnostmi, ki izvirajo iz danega genotipa ali
kombinacije genotipov,
- razločiti od katere koli druge skupine rastlin v vsaj eni od teh
lastnosti in
- obravnavati kot sistematsko enoto glede njene primernosti za
nespremenjeno razmnoževanje;

4. člen
Nacionalna obravnava
(1) /Obravnavanje/ Brez vpliva za pravice, določene s to
konvencijo, se državljani ene pogodbenice ter fizične osebe s
prebivališčem in pravne osebe s sedežem na ozemlju te
pogodbenice obravnavajo glede podelitve in varstva žlahtniteljske
pravice na ozemlju vsake druge pogodbenice enako, kot se ali bi
se lahko obravnavali po zakonih druge pogodbenice njeni
državljani, pod pogojem, da ti državljani ter fizične ali pravne
osebe izpolnjujejo pogoje in formalnosti, ki veljajo za državljane
druge pogodbenice.

(vii) "pogodbenica" pomeni državo ali medvladno organizacijo, ki
je pogodbenica te konvencije;
(viii) "ozemlje" pogodbenice pomeni, če je pogodbenica država,
ozemlje te države, in če je pogodbenica medvladna organizacija,
ozemlje, na katerem se uporablja pogodba o ustanovitvi te
medvladne organizacije;

(2) /"Državljani"/Izraz "državljani" iz prejšnjega odstavka pomeni,
če je pogodbenica država, državljane te države, in če je
pogodbenica medvladna organizacija, državljane držav članic te
organizacije.

(ix) "organ" pomeni organ iz točke (ii) prvega odstavka 30. člena;
(x) "Zveza" pomeni Zvezo za varstvo novih sort rastlin,
ustanovljeno z listino iz leta 1961 in omenjeno v listini iz leta 1972,
listini iz leta 1978 in tej konvenciji;
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III. POGLAVJE

8. člen
Izenačenost

POGOJI ZA PODELITEV
ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

Sorta se šteje za izenačeno, če je ob upoštevanju odstopanj, ki
jih lahko pričakujemo zaradi določenih lastnosti njenega
razmnoževanja, dovolj izenačena v svojih ustreznih lastnostih.

5. člen
Pogoji varstva

9. člen
Nespremenljivost

(1) /Merila, ki jih je treba /zpo/n/f//Žlahtniteljska pravica se podeli,
če je sorta

Sorta se šteje za nespremenljivo, če njene ustrezne lastnosti
ostanejo nespremenjene po večkratnem razmnoževanju ali pri
določenem razmnoževalnem ciklusu na koncu vsakega takega
ciklusa.

(1) nova,
(ii) razločljiva,

IV. POGLAVJE

(iii) izenačena in
(iv) nespremenljiva.

PRIJAVA ZA PODELITEV
ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

(2) /Drugi pogoji/ Za podelitev žlahtniteljske pravice ni mogoče
postavljati drugih ali drugačnih pogojev, če je sorta označena z
imenom v skladu z določbami 20. člena, če prijavitelj izpolnjuje
formalnosti, predvidene z zakonom pogodbenice, pri katere organu
je bila prijava vložena, in če plača predpisane pristojbine.

10. člen
Vložitev prijav

6. člen
Novost

(1) /Krajprve vložitve prijave/Žlahtnitelj lahko izbere pogodbenico,
pri katere organu želi vložiti svojo prvo prijavo za žlahtniteljsko
pravico.

(1) /Merita/ Sorta se šteje za novo, če se je ob dnevu vložitve
prijave za žlahtniteljsko pravico semenski material ali pridelek te
sorte prodajal ali drugače odtujil zaradi izkoriščanja sorte s
privolitvijo žlahtnitelja

(2) /Čas vložitve naknadnih prijav/ Žlahtnitelj lahko zaprosi za
podelitev žlahtniteljske pravice pri organih drugih pogodbenic, pri
čemer mu ni treba čakati, da mu organ pogodbenice, pri katerem
je vložil prvo prošnjo, podeli žlahtniteljske pravice.

(1) na ozemlju pogodbenice, v kateri je bila vložena prijava, največ
eno leto pred tem dnem in

(3) /Neodvisnost varstva/ Nobena pogodbenica ne sme zavrniti
podelitve žlahtniteljske pravice ali omejiti njenega trajanja, ker za
varstvo iste sorte ni bila vložena prijava, podeljena pravica ali je
pravica potekla v kateri koli drugi državi ali medvladni organizaciji.

(ii) na ozemlju pogodbenice, kjer ni bila vložena prijava, največ
štiri leta oziroma pri drevesih in vinski trti največ šest let pred
navedenim dnem.

11. člen
Prednostna pravica

(2) /Novejše sorte/ Če pogodbenica uporablja to konvencijo za
rastlinski rod ali vrsto, za katero se ta konvencija ali prejšnje
listine niso uporabljale, se lahko šteje, da novejša sorta, ki obstaja
na dan takšne razširitve varstva, izpolnjuje pogoj novosti iz prvega
odstavka tudi, če je bila prodana ali odtujena, kot je to določeno v
prvem odstavku, pred roki iz prvega odstavka.

(1) /Pravica; njeno trajanje/ Vsak žlahtnitelj, ki je pravilno vložil
prijavo za varstvo sorte v eni od pogodbenic ("prva prijava"), ima
za vložitev prijave za podelitev žlahtniteljske pravice za isto sorto
pri organu katere koli druge pogodbenice ("naknadna prijava")
12 mesecev prednostno pravico. To obdobje začne teči z dnem
vložitve prve prijave. Dan vložitve se pri tem ne upošteva.

(3) /"Ozemlje" v določenih primerih/ Za namen prvega odstavka
lahko vse pogodbenice, ki so države članice iste medvladne
organizacije delujejo skupno, če tako zahtevajo predpisi te
organizacije, da bi prilagodile dejanja, storjena na ozemljih držav
članic te organizacije, dejanjem, storjenim na njihovih ozemljih, in
če to naredijo, o tem ustrezno obvestijo generalnega sekretarja.
7. člen
Razločljivost

(2) /Uveljavljanje pravice/Da bi izkoristil svojo prednostno pravico,
žlahtnitelj v naknadni prijavi uveljavi prednostno pravico prve
prijave. Organ, pri katerem je bila vložena naknadna prijava, lahko
od žlahtnitelja zahteva, da po preteku vsaj treh mesecev od dne
vložitve naknadne prijave predloži izvod dokumentov prve prijave,
ki ga overi organ, pri katerem je bila ta prijava vložena, in vzorce
ter druge dokaze, da je sorta, na katero se nanašata obe prijavi,
ista.

Sorta se šteje za razločljivo, če se ob vložitvi prijave jasno razlikuje
od katere koli druge sorte, katere obstoj je vsem znan. Zlasti se
šteje, da je neka sorta vsem znana, če je bila zanjo vložena
prijava za podelitev žlahtniteljske pravice ali za vpis sorte v uradni
register sort v kateri koli državi, od dneva vložiive prijave pod
pogojem, da je posledica take prijave podelitev žlahtniteljske
pravice oziroma vpis take sorte v uradni register sort.

(3) /Dokumenti in material/ Žlahtnitelj ima na voljo dve leti po
izteku prednostnega obdobja, ali če je bila prva prijava zavrnjena
ali umaknjena, ustrezno časovno obdobje po takšni zavrnitvi ali
umiku, v katerem organu pogodbenice, pri katerem je vložil
naknadno prijavo, predloži podatke, dokumente ali material,
potrebne za preučitev po 12. členu, kot to zahteva zakonodaja te
pogodbenice.
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pooblastilo žlahtnitelja za dejanja iz pododstavka (a) od (i) do (vii)
prvega odstavka v zvezi z izdelki, narejenimi z nepooblaščeno
uporabo omenjenega pridelka neposredno iz pridelka zavarovane
sorte, ki spada pod določbe drugega odstavka, razen če je imel
žlahtnitelj primerno priložnost za uresničitev svoje pravice glede
omenjenega pridelka.

(4) /Dogodki v tem obdobju/ Dogodki, ki se zgodijo v obdobju,
predvidenem v prvem odstavku, kot je vložitev druge prijave ali
objava ali uporaba sorte, ki je predmet prve prijave, niso razlog
za zavrnitev naknadne prijave. Takšni dogodki tudi niso podlaga
za podelitev pravice tretji strani.
12. člen
Obravnava prijave

(4) /Možna dodatna dejanja/ Vsaka pogodbenica lahko določi, da
je ob upoštevanju 15. in 16. člena za dejanja, ki niso opisana v
pododstavku (a) od (i) do (vii) prvega odstavka, potrebno
pooblastilo žlahtnitelja.

Za vsako odločitev o priznanju žlahtniteljske pravice je treba
proučiti izpolnjevanje pogojev po členih od 5 do 9. Med
proučevanjem lahko organ goji sorto ali opravi druge potrebne
teste, naroči gojenje sorte ali izvajanje drugih potrebnih testov ali
upošteva rezultate že opravljenih gojitvenih testov ali drugih
preizkusov. Za proučitev lahko organ od žlahtnitelja zahteva, da
predloži vse potrebne podatke, dokumente ali material.

(5) /Izpeljane sorte in določene druge sorte/(a) Določbe od prvega
do četrtega odstavka se uporabljajo tudi za:
(i) sorte, ki so izpeljane iz zavarovane sorte, če zavarovana
sorta ni sama izpeljana sorta,

13. člen
Začasno varstvo

(ii) sorte, ki se jasno ne razlikujejo od zavarovane sorte v skladu
s 7. členom, in

Vsaka pogodbenica sprejme ukrepe za varovanje interesov
žlahtnitelja v obdobju med vložitvijo ali objavo prijave za podelitev
žlahtniteljske pravice in podelitvijo te pravice. Takšni ukrepi
učinkujejo tako, da je imetnik žlahtniteljske pravice v omenjenem
obdobju upravičen, da mu vsaka oseba, ki je izvajala dejanja, za
katera je, potem ko je priznana pravica, potrebno pooblastilo
žlahtnitelja, kot to določa 14. člen, vsaj pravično plača. Pogodbenica
lahko določi, da omenjeni ukrepi začnejo učinkovati le v zvezi z
osebami, ki jih je žlahtnitelj uradno obvestil o vložitvi prijave.

(iii) sorte, katerih vzgoja zahteva ponavljajočo se uporabo
zavarovane sorte.
(b) Za namen pododstavka (a) (i) se sorta šteje za izpeljano iz
druge sorte ("izvirne sorte"), če
(i) je pretežno izpeljana iz izvirne sorte ali sorte, ki je sama
pretežno izpeljana iz izvirne sorte, pri čemer so ohranjene
izražene bistvene lastnosti, ki izhajajo iz genotipa ali kombinacije
genotipov izvirne sorte,

V. POGLAVJE

(ii) se jasno razlikuje od izvirne sorte in
(iii) je razen razlik, ki so posledica izpeljevanja, usklajena z izvirno
sorto v izraženih bistvenih lastnostih, ki izhajajo iz genotipa ali
kombinacije genotipov izvirne sorte.

ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE
14. člen
Obseg žlahtniteljske pravice

(c) Izpeljane sorte lahko na primer dobimo z izbiro naravnega ali
umetnega mutanta ali somaklonskega različka, izbiro različka v
sestavi rastlin izvirne sorte, povratnim križanjem ali s
transformacijo s pomočjo genskega inženiringa.

(1) /Dejanja v zvezi s semenskim materialom/ (a) Ob upoštevanju
15. in 16. člena je potrebno pooblastilo žlahtnitelja za naslednja
dejanja v zvezi s semenskim materialom zavarovane sorte:

15. člen
Izjeme k pravici žlahtnitelja

(1) pridelovanje ali razmnoževanje,

i

(ii) priprava zaradi razmnoževanja,

(1) /Obvezne izjeme/ Pravica žlahtnitelja se ne razširi na

(iii) dajanje naprodaj,

(1) zasebna dejanja za nepridobitne namene,

(iv) prodajanje ali drugo trženje,

(ii) dejanja za poskusne namene in

(v) izvoz,

(iii) dejanja z namenom vzgojiti druge sorte, in razen če se
uporabljajo določbe petega odstavka 14. člena, na dejanja iz
prvega do četrtega odstavka 14. člena v zvezi s takšnimi drugimi
sortami.

(vi) uvoz,
(vii) skladiščenje za katerega koli od namenov, omenjenih v (i) do
(vi).

(2) /Neobvezna izjema/ Ne glede na 14. člen lahko vsaka
pogodbenica v razumnih mejah in ob upoštevanju varovanja
zakonitih interesov žlahtnitelja omeji žlahtniteljsko pravico v zvezi
z vsako sorto, da bi kmetom na njihovih posestvih za nadaljnjo
reprodukcijo dovolila uporabiti pridelek, ki so ga dobili na svojem
posestvu z gojenjem zavarovane sorte ali sorte iz pododstavka
(a) (i) ali (ii) petega odstavka 14. člena.

(b) Žlahtnitelj lahko za svoje pooblastilo postavi pogoje in omejitve.
(2) /Dejanja v zvezi s pridelkom/ Ob upoštevanju 15. in 16. člena
je potrebno pooblastilo žlahtnitelja za dejanja iz pododstavka (a)
od (i) do (vii) prvega odstavka v zvezi s pridelkom, vključno s
celimi rastlinami in deli rastlin, pridobljenimi z nepooblaščeno
uporabo semenskega materiala zavarovane sort9, razen če je
imel žlahtnitelj primerno priložnost za uresničevanje svoje pravice
glede omenjenega semenskega materiala.

16. člen
Izčrpanje žlahtniteljske pravice
(1) /Izčrpanje pravice/ Žlahtniteljska pravica se ne razširi na
dejanja v zvezi s katerim koli materialom zavarovane sorte ali
sorte iz petega odstavka 14. člena, ki jo je žlahtnitelj prodal ali

(3) /Dejanja v zvezi z določenimi izdelki/ Vsaka pogodbenica
lahko določi, da je ob upoštevanju 15. in 16. člena potrebno
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kako drugače tržil ali je bila prodana ali kako drugače tržena z
njegovim privoljenjem naozernlju zadevne pogodbenice, ali katerim
koli materialom, izpeljanim iz omenjenega materiala, razen če
takšna dejanja

odstavka nobene pravice glede oznake, registrirane kot ime sorte,
ne ovirajo proste uporabe imena v zvezi s sorto tudi po izteku
žlahtniteljske pravice.
(2) /Značilnosti imena/ Ime mora omogočiti razpoznavnost sorte.
Ne sme biti sestavljeno izključno iz številk, razen če je to ustaljena
praksa pri označevanju sort. Ne sme zavajati ali povzročati
nejasnosti glede lastnosti, vrednosti ali identitete sorte ali identitete
žlahtnitelja. Predvsem se mora razlikovati od vsakega imena, ki
označuje na ozemlju katere koli pogodbenice obstoječo sorto
iste rastlinske vrste ali sorodne vrste.

(1) vključujejo nadaljnje razmnoževanje obravnavane sorte ali
(ii) vključujejo izvoz materiala sorte, ki omogoča razmnoževanje
sorte, v državo, ki ne varuje sort rastlinskega rodu ali vrste, ki ji
pripada sorta, razen če je izvozni material namenjen končni
uporabi.
(2) /Pomen izraza "material"/ V prvem odstavku izraz "material"
pomeni v zvezi s sorto

(3) /Registracija imena/ Ime sorte žlahtnitelj predloži organu. Če
se ugotovi, da ime ne izpolnjuje zahtev drugega odstavka, organ
zavrne njegovo registracijo in od žlahtnitelja zahteva, da v
predpisanem roku predlaga drugo ime. Organ registrira ime hkrati
s podelitvijo žlahtniteljske pravice.

(i) semenski material vseh vrst,
(ii) pridelek, vključno s celimi rastlinami in deli rastlin, in

(4) /Predhodno pridobljene pravice tretjih oseb/ To ne vpliva na
predhodno pridobljene pravice tretjih oseb. Če se zaradi
predhodno pridobljene pravice osebi, ki je v skladu z določbami
sedmega odstavka dolžna uporabiti ime sorte, prepove njegova
uporaba, organ od žlahtnitelja zahteva, da predloži drugo ime za
sorto.

(iii) vse izdelke, narejene neposredno iz pridelka.
(3) /"Ozemlje" v določenih primerih/ Za namen prvega odstavka
lahko vse pogodbenice, ki so države članice iste medvladne
organizacije, delujejo skupno, če tako zahtevajo predpisi te
organizacije, da bi prilagodile dejanja, storjena na ozemljih držav
članic te organizacije, dejanjem, storjenim na njihovih ozemljih, in
če to naredijo, o tem ustrezno obvestijo generalnega sekretarja.

(5) /Enako ime v vseh pogodbenicah/ Sorta se mora predložiti
vsem pogodbenicam pod istim imenom. Organ vsake pogodbenice
registrira tako predloženo ime, razen če ne šteje imena za
neprimernega na svojem ozemlju. V tem primeru od žlahtnitelja
zahteva, da predloži drugo ime.

17. člen
Omejitve uresničevanja žlahtniteljske pravice
(1) /Javni interes/ Če ni izrecno predvideno s to konvencijo,
nobena pogodbenica ne sme omejiti svobodnega uresničevanja
žlahtniteljske pravice iz drugih razlogov, kot je javni interes.

(6) /Obveščanje med organi pogodbenic/ Organ pogodbenice
zagotovi, da so organi vseh drugih pogodbenic obveščeni o
zadevah v zvezi s poimenovanjem sort, predvsem s predložitvijo,
registracijo in razveljavitvijo imen. Vsak organ lahko svoje
morebitne pripombe k registraciji imena naslovi na organ, ki je
sporočil to ime.

(2) /Pravično plačilo/ Če je učinek katere koli takšne omejitve
pooblastitev tretje strani za dejanje, za katero je potrebno
pooblastilo žlahtnitelja, zadevna pogodbenica sprejme vse
potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da žlahtnitelj dobi pravično
plačilo.

(7) /Obveznost uporabe imena/ Vsaka oseba, ki na ozemlju ene
od pogodbenic da naprodaj ali trži semenski material zavarovane
sorte na omenjenem ozemlju, je dolžna uporabiti ime te sorte tudi
po poteku žlahtniteljske pravice do te sorte, razen če predhodno
pridobljene pravice preprečujejo takšno uporabo v skladu z
določbami četrtega odstavka.

18. člen
Ukrepi, ki urejajo trgovanje
Pravica žlahtnitelja ni odvisna od katerega koli ukrepa, ki ga
pogodbenica sprejme za ureditev proizvodnje, potrjevanja in
trženja materiala sort ali izvoza ali uvoza takšnega materiala na
svojem ozemlju. V nobenem primeru takšni ukrepi ne smejo vplivati
na uporabo določb te konvencije.

(8) /Oznake, ki se uporabljajo v zvezi z imeni/Če je sorta naprodaj
ali se trži, je dovoljeno povezovati blagovno znamko, trgovsko
ime ali druge podobne oznake z registriranim imenom sorte. Če je
takšna oznaka tako povezana, mora biti ime kljub temu zlahka
razpoznavno.

19. člen
Trajanje žlahtniteljske pravice
(1) /Trajanje varstva/ Pravica žlahtnitelja se prizna za določen
čas.

VIL POGLAVJE

(2) /Najkrajši čas trajanja varstva/ Omenjeni čas trajanja ne sme
biti krajši od 20 let od dne podelitve žlahtniteljske pravice. Za
drevesa in vinsko trto omenjeni čas trajanja ne sme biti krajši od
25 let od omenjenega dne.

NIČNOST IN ODVZEM
ŽLAHTNITELJSKE PRAVICE

VI. POGLAVJE

(1) /Razlogi za ničnost/Vsaka pogodbenica razglasi žlahtniteljsko
pravico, ki jo je podelila, za nično, če ugotovi, da

21. člen
Ničnost žlahtniteljske pravice

20. člen
Poimenovanje sorte

(i) ob podelitvi žlahtniteljske pravice pogoji iz 6. ali 7. člena niso bili
izpolnjeni,

(1) /Označitev sorte z imenom; uporaba imena/ (a) Sorta se
označi z imenom, ki bo njena generična oznaka.

(ii) ob podelitvi žlahtniteljske pravice pogoji iz 8. ali 9. člena niso bili
izpolnjeni inje bila pravica žlahtnitelju priznana v bistvu na podlagi
podatkov in dokumentov, ki jih je predložil žlahtnitelj,

(b) Vsaka pogodbenica zagotovi, da ob upoštevanju četrtega
poročevalec, št. 23

44

14. april 1999

(2) /Funkcionarji/ Svet med svojimi člani izvoli predsednika in
prvega podpredsednika. Lahko izvoli tudi druge podpredsednike.
Prvi podpredsednik prevzame mesto predsednika, če ta ne more
opravljati svoje funkcije. Predsednikov mandat traja tri leta.

(iii) je bila žlahtniteljska pravica priznana osebi, ki do nje ni
upravičena, razen če se pravica prenese na osebo, ki je do nje
upravičena.
(2) /Izključitev drugih razlogov/ Nobena žlahtniteljska pravica se
ne sme razglasiti za nično iz drugih razlogov, razen tistih,
navedenih v prvem odstavku.

(3) /Zasedanja/ Zasedanje sveta skliče njegov predsednik. Svet
se enkrat na leto sestane na rednem zasedanju. Poleg tega lahko
predsednik po svoji presoji skliče svet; skliče ga v treh mesecih,
če to zahteva ena tretjina članic Zveze.

22. člen
Odvzem žlahtniteljske pravice

(4) /Opazovalci/ Na zasedanja sveta se lahko v vlogi opazovalk
povabijo države, ki niso članice Zveze. Na takšna zasedanja se
lahko povabijo tudi drugi opazovalci in strokovnjaki.

(1) /Razlogi za odvzem/ (a) Vsaka pogodbenica lahko odvzame
žlahtniteljsko pravico, ki jo je podelila, če ugotovi, da niso več
izpolnjeni pogoji iz 8. ali 9. člena.

(5) /Naloge/ Naloge sveta so:

(b) Poleg tega lahko vsaka pogodbenica odvzame žlahtniteljsko
pravico, ki jo je podelila, če na zahtevo in v predpisanem roku

(i) proučiti ustrezne ukrepe za zaščito interesov in spodbujanje
razvoja Zveze;

(1) žlahtnitelj organu ne predloži podatkov, dokumentov ali
materiala, potrebnih za preverjanje vzdrževanja sorte,

(ii) sestaviti svoj poslovnik;

(ii) žlahtnitelj ne plača dajatev, katerih plačilo je lahko potrebno za
ohranitev veljavnosti njegove pravice, ali

(iii) imenovati generalnega sekretarja in po potrebi namestnika
generalnega sekretarja in za vsakega določiti pogoje imenovanja;

(iii) žlahtnitelj ne predlaga drugega ustreznega imena, če je bilo
ime sorte razveljavljeno po podelitvi pravice.

(iv) proučiti letno poročilo o dejavnostih Zveze in sestaviti program njenega dela v prihodnosti;

(2) /Izključitev drugih razlogov/ Nobena žlahtniteljska pravica se
ne odvzame iz drugih razlogov, razen tistih, navedenih v prvem
odstavku.

(v) dati generalnemu sekretarju vsa potrebna navodila za
izpolnjevanje nalog Zveze;

VIII. POGLAVJE

(vii) proučiti in odobriti proračun Zveze in določiti višino prispevka
vsake članice Zveze;

ZVEZA

(viii) proučiti in odobriti poslovne knjige, ki jih predloži generalni
sekretar;

23. člen
Članice

(ix) določiti datum in kraj konferenc iz 38. člena in sprejeti ustrezne
ukrepe za njihovo pripravo in

(vi) določiti upravne in finančne predpise Zveze;

Pogodbenice so članice Zveze.

(x) na splošno sprejeti vse potrebne odločitve za zagotavljanje
učinkovitega delovanja Zveze.

24. člen
Pravni status in sedež

(6) /Glasovi/ (a) Vsaka članica Zveze, ki je država, ima v svetu
en glas.

(1) /Pravna osebnost/ Zveza ima pravno osebnost.

(b) Vsaka pogodbenica, ki je medvladna organizacija, lahko v
zadevah iz svoje pristojnosti uresniči pravice do glasovanja svojih
držav članic, ki so članice Zveze. Takšna medvladna organizacija
ne uresniči pravic svojih držav članic do glasovanja, če njene
države članice uresničijo svojo pravico do glasovanja, in obratno.

(2) /Pravna sposobnost/ Zveza ima na ozemlju vsake
pogodbenice v skladu z zakoni, ki se uporabljajo na omenjenem
ozemlju, takšno pravno sposobnost, kot je lahko potrebna za
doseganje ciljev Zveze in opravljanje njenih nalog.

(7) /Večina/Mse odločitve sveta se sprejmejo z enostavno večino
glasov pod pogojem, da so za vse odločitve sveta na podlagi
točk (ii), (vi) in (vii) petega odstavka in tretjega odstavka 28.
člena, pododstavka (b) petega odstavka 29. člena in prvega
odstavka 38. člena potrebne tri četrtine glasov. Pri tem se ne
upoštevajo vzdržani glasovi.

(3) /Sedež/ Sedež Zveze in njeni stalni organi so v Ženevi.
(4) /Sporazum o sedežu/ Zveza sklene sporazum o sedežu s
Švicarsko konfederacijo.
25. člen
Organa

27. člen
Urad Zveze

Svet in urad Zveze sta stalna organa Zveze.

(1) /Naloge in vodenje urada/ Urad Zveze izvaja vse dolžnosti in
naloge, ki mu jih poveri svet. Je podrejen generalnemu sekretarju.

26. člen
Svet

(2) /Dolžnosti generalnega sekretarja/ Generalni sekretar je
odgovoren svetu; pristojen je za izvajanje odločitev sveta.
Proračun Zveze predloži v odobritev svetu in je pristojen za
njegovo izvajanje. Svetu poroča o svojem upravljanju in dejavnostih
in finančnem stanju Zveze.

(1) /Sestava/ Svet sestavljajo predstavniki članic Zveze. Vsaka
članica Zveze imenuje v svet enega predstavnika in njegovega
namestnika. Predstavnike ali njihove namestnike lahko spremljajo
pomočniki ali svetovalci.
14. april 1999
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(3) /Osebje/ Ob upoštevanju določb točke (iii) petega odstavka
26. člena se pogoji o imenovanju in zaposlitvi osebja, kije potrebno
za učinkovito izvajanje nalog urada Zveze, določijo v upravnih in
finančnih predpisih.

do glasovanja ne razreši takšne države članice Zveze njenih
obveznosti po tej konvenciji in je ne prikrajša za druge pravice po
tej konvenciji.
(b) Svet lahko omenjeni državi članici Zveze dovoli, da še naprej
uresničuje svoje pravice do glasovanja, če in dokler je svet
prepričan, daje zamuda pri plačilu posledica izrednih in neizogibnih
okoliščin.

28. člen
Jeziki
(1) /Jeziki urada/ Urad Zveze pri opravljanju svojih dolžnosti
uporablja angleški, francoski, nemški in španski jezik.

(6) /Revizija poslovnih knjig/ Država članica Zveze opravi revizijo
poslovnih knjig Zveze, kot to določajo upravni in finančni predpisi.
Takšno državo članico Zveze imenuje svet sporazumno z njo.

(2) /Jeziki na določenih zasedanjih/Zasedala sveta in konference
za spremembo konvencije potekajo v štirih jezikih.

(7) /Prispevki medvladnih organizacij/ Pogodbenici, ki je
medvladna organizacija, ni treba plačati prispevkov. Če se ne
glede na to odloči plačati prispevke, se ustrezno uporabijo določbe
od prvega do četrtega odstavka.

(3) /Drugi jeziki/ Svet lahko odloči, da se uporabljajo še drugi
jeziki.
29. člen
Finance

IX. POGLAVJE

(1) /Prihodek/ Izdatki Zveze se plačajo iz
(1) letnih prispevkov držav članic Zveze,

IZVAJANJE KONVENCIJE; DRUGI
SPORAZUMI

(ii) plačil za opravljene storitve,
(iii) raznih drugih prejemkov.

30. člen
Izvajanje konvencije

(2) /Prispevki: enote/ (a) Delež vsake države članice Zveze v
celotnem znesku letnih prispevkov se določi glede na vse izdatke,
ki jih je treba plačati s prispevki držav članic Zveze, in glede na
število prispevnih enot, ki se zanjo uporabljajo po tretjem odstavku.
Omenjeni delež se izračuna v skladu s četrtim odstavkom.

(1) /Ukrepiza izvajanje/Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne
ukrepe za izvajanje te konvencije, predvsem:
(1) zagotovi ustrezna pravna sredstva za učinkovito uveljavljanje
žlahtniteljskih pravic;

(b) Število prispevnih enot se izrazi s celimi števili ali ulomki pod
pogojem, da noben ulomek ni manjši od ene petine.

(ii) ima organ, ki mu je poverjena naloga podeljevanja žlahtniteljske
pravice, ali poveri omenjeno nalogo organu, ki ga ima druga
pogodbenica;

(3) /Prispevki: delež vsake članice/ (a) Število prispevnih enot, ki
se uporablja za vsako članico Zveze pogodbenico listine iz leta
1961/72 ali listine iz leta 1978, je na dan, ko jo začne zavezovati
ta konvencija, enako številu, ki se zanjo uporablja neposredno
pred omenjenim dnem.

(iii) zagotovi, da je javnost z rednimi objavami obveščena o
podatkih v zvezi s
- prijavami in podelitvami žlahtniteljskih pravic in

(b)Vsaka druga država članica Zveze ob včlanitvi v Zvezo navede
v izjavi, naslovljeni na generalnega sekretarja, število prispevnih
enot, ki se uporabljajo zanjo.

- predlaganimi in odobrenimi imeni.

(c) Vsaka država članica Zveze lahko kadar koli navede v izjavi,
naslovljeni na generalnega sekretarja, število prispevnih enot, ki
se razlikuje od tistega, ki se zanjo uporablja po pododstavku (a)
ali (b). Takšna izjava, ki se da v prvih šestih mesecih koledarskega
leta, začne veljati na začetku naslednjega koledarskega leta;
drugače pa začne veljati z začetkom drugega koledarskega leta,
ki sledi letu, v katerem je bila dana izjava.

(2) /Usklajenost zakonodaje/Predpos\av\\a se, da je ob deponiranju
listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi oziroma pristopu vsaka
država ali medvladna organizacija po svoji zakonodaji sposobna
začeti uveljavljati določbe te konvencije.

(4) /Prispevki: izračun deležev/(a) Za vsako proračunsko obdobje
se višina ene prispevne enote določi tako, da se celoten znesek
izdatkov, ki naj se v tem obdobju plačajo iz prispevkov držav
članic Zveze, deli s celotnim številom enot, ki se uporabljajo za te
države članice Zveze.

(1) /Odnosi med državami, ki jih zavezuje ta konvencija/ Med
državami članicami Zveze, ki jih zavezujeta ta konvencija in katera
koli prejšnja listina te konvencije, se uporablja samo ta konvencija.

31. člen
Odnosi med pogodbenicami in državami, ki jih
zavezujejo prejšnje listine

(2) /Možni odnosi z državami, ki jih ne zavezuje ta konvencija/
Vsaka država članica Zveze, ki je ne zavezuje ta konvencija,
lahko v uradnem obvestilu, naslovljenem na generalnega
sekretarja, izjavi, da bo v svojih odnosih z vsako članico Zveze,
ki jo zavezuje le ta konvencija, uporabljala zadnjo listino, ki jo
zavezuje. Po preteku enega meseca od dneva takšnega uradnega
obvestila in dokler države članice Zveze, ki je poslala to uradno
obvestilo, ne začne zavezovati ta konvencija, omenjena članica
Zveze uporablja zadnjo listino, ki jo zavezuje, v svojih odnosih z
vsako članico Zveze, ki jo zavezuje le ta konvencija, medtem ko
ta članica v zvezi s prej omenjeno članico uporablja to konvencijo.

(b) Višina prispevka vsake države članice Zveze se določi tako,
da se znesek ene prispevne enote pomnoži s številom prispevnih
enot, ki se uporabljajo za to državo članico Zveze.
(5) /Zaostala plačila prispevkov/ (a) Država članica Zveze, ki
zaostaja s plačili svojih prispevkov, ob upoštevanju pododstavka
(b) ne sme uresničiti svoje pravice do glasovanja v svetu, če je
znesek njenih zaostalih plačil enak ali presega znesek prispevka,
ki ga mora plačati za celo prejšnje leto. Začasen odvzem pravice

poročevalec, št. 23

46

14. april 1999

36. člen
Obvestila o zakonodaji in zavarovanih rodovih in
vrstah; podatki, ki jih je treba objaviti

32. člen
Posebni sporazumi
članice Zveze si pridržujejo (jravico, da med seboj sklenejo
posebne sporazume o varstvu sort, če takšni sporazumi niso v
nasprotju z določbami te konvencije.

(1) /Prvo uradno obvestilo/ Ob deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi oziroma pristopu k tej konvenciji
vsaka država ali medvladna organizacija pošlje generalnemu
sekretarju uradno obvestilo o

X. POGLAVJE

(1) svoji zakonodaji, ki ureja žlahtniteljske pravice, in
(ii) seznamu rastlinskih rodov in vrst, za katere bo na dan, ko jo
bo začela zavezovati ta konvencija, uporabila določbe te
konvencije.

KONČNE DOLOČBE
33. člen
Podpis

(2) /Uradno obvestilo o spremembah/ Vsaka pogodbenica takoj
pošlje generalnemu sekretarju uradno obvestilo o

Ta konvencija je na voljo za podpis vsaki državi, ki je na dan
njenega sprejema članica Zveze. Na voljo za podpis ostane do
31. marca 1992.

(i) vsaki spremembi svoje zakonodaje, ki ureja žlahtniteljske
pravice, in

34. člen
Ratifikacija, sprejetje ali odobritev; pristop

(ii) vsaki razširitvi uporabe te konvencije na dodatne rastlinske
rodove in vrste.

(1) /Države in določene medvladne organizacije/ (a) Vsaka država
lahko, kot to določa ta člen, postane pogodbenica te konvencije.

(3) /Objava podatkov/Generalni sekretar na podlagi obvestil vsake
zadevne pogodbenice objavi podatke o

(b) Vsaka medvladna organizacija lahko, kot to določa ta člen,
postane pogodbenica te konvencije, če

(i) zakonodaji, ki ureja žlahtniteljske pravice, in vseh spremembah
te zakonodaje in

(1) je pristojna za zadeve, ki jih ureja ta konvencija,

(ii) seznamu rastlinskih rodov in vrst iz točke (ii) prvega odstavka
in vsaki razširitvi iz točke (ii) drugega odstavka.

(ii) ima svojo zakonodajo, ki predvideva podelitev in varstvo
žlahtniteljskih pravic in je zavezujoča za vse njene države članice,
in

37. člen
Začetek veljavnosti; prenehanje možnosti pristopa k
prejšnjim listinam

(iii) je v skladu s svojimi notranjimi postopki pravilno pooblaščena,
da pristopi k tej konvenciji.

(1) /Prvi začetek veljavnosti/Ta konvencija začne veljati en mesec
po tem, ko pet držav deponira svoje listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi oziroma pristopu, pod pogojem, da so vsaj tri od
omenjenih listin deponirale države pogodbenice listine iz leta 1961/
1972 ali listine iz leta 1978.

(2) /Listine o pripadnosti/ Vsaka država, ki je podpisala to
konvencijo, postane pogodbenica te konvencije tako, da deponira
listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi te konvencije. Vsaka
država, ki ni podpisala te konvencije, in vsaka medvladna
organizacija postane pogodbenica te konvencije tako, da deponira
listino o pristopu k tej konvenciji. Listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju.

(2) /Naknadni začetek veljavnosti/ Vsako državo, ki ni zajeta v
prvem odstavku, ali vsako medvladno organizacijo ta konvencija
začne zavezovati en mesec po dnevu, ko je deponirala svojo
listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi oziroma pristopu.

(3) /Nasvet sveta/ Preden vsaka država, ki ni članica Zveze, in
vsaka medvladna organizacija deponira svojo listino o pristopu,
prosi svet za nasvet glede usklajenosti svoje zakonodaje z
določbami te konvencije. Če je odločitev v obliki nasveta pritrdilna,
se listina o pristopu lahko deponira.

(3) /Prenehanje možnosti pristopa k listini iz leta 1978/ Po začetku
veljavnosti te konvencije v skladu s prvim odstavkom se ne sme
deponirati nobena listina o pristopu k listini iz leta 1978, vendar
vsaka država, ki se v skladu z uveljavljeno prakso Generalne
skupščine Združenih narodov šteje za državo v razvoju, lahko
deponira takšno listino do 31. decembra 1995 in vsaka druga
država lahko deponira takšno listino do 31. decembra 1993, tudi
če ta konvencija začne veljati pred tem dnem.

35. člen
Pridržki
(1) /Načelo/ Ob upoštevanju drugega odstavka niso dovoljeni
nobeni pridržki k tej konvenciji.

38. člen
Spremembe konvencije

(2) /Možrta izjema/ (a) Ne glede na določbe prvega odstavka 3.
člena ima vsaka država, ki je pogodbenica listine iz leta 1978, in
za sorte, ki se razmnožujejo nespolno, zagotavlja varovanje na
podlagi industrijske lastnine, ki ni žlahtniteljska pravica, pravico
to nadaljevati, ko postane pogodbenica te konvencije, ne da bi za
te sorte uporabljala to konvencijo.

(1) /Konferenca/ Ta konvencija se lahko spremeni na konferenci
članic Zveze. O sklicu takšne konference odloča svet.
(2) /Sklepčnost in večina/ Potek konference je veljaven, le če je
na konferenci zastopana vsaj polovica držav članic Zveze. Za
sprejem spremembe je potrebna tričetrtinska večina držav članic
Zveze, ki so prisotne na konferenci in glasujejo.

(b) Vsaka država, ki uporablja omenjeno pravico, ob deponiranju
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi oziroma pristopu ustrezno
obvesti generalnega sekretarja. Ta država lahko kadar koli umakne
omenjeno uradno obvestilo.
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39. člen
Odpoved

41. člen
Izvirnik in uradna besedila te konvencije

(1) /Uradna obvestila/ Vsaka pogodbenica lahko odpove to
konvencijo, tako da o tem uradno obvesti generalnega sekretarja.
Generalni sekretar takoj uradno obvesti članice Zveze o prejemu
takšnega uradnega obvestila.

(1) /Izvirnik/ Ta konvencija se podpiše v enem izvirniku v
angleškem, francoskem in nemškem jeziku, v primeru neskladij
med različnimi besedili prevlada veljavno francosko besedilo.
Izvirnik se deponira pri generalnem sekretarju.

(2) /Prejšnje listine/Uradno obvestilo o odpovedi te konvencije se
šteje kot uradno obvestilo o odpovedi vseh prejšnjih listin, ki
zavezujejo pogodbenico, ki odpoveduje to konvencijo.

(2) /Uradna besedila/ Generalni sekretar po posvetovanju z
zainteresiranimi vladami določi uradna besedila te konvencije v
arabskem, italijanskem, japonskem, nizozemskem in španskem
jeziku in takšnih drugih jezikih, kot jih lahko določi svet.

(3) /Dan začetka veljavnosti odpovedi/ Odpoved začne veljati po
koncu koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem je generalni
sekretar prejel uradno obvestilo.

42. člen
Naloge depozitarja

(4) /Pridobljene pravice/ Odpoved ne učinkuje na katero koli
pravico, pridobljeno za sorto na podlagi te konvencije ali prejšnje
listine pred začetkom veljavnosti odpovedi.

(1) /Pošiljanje izvodov/ Generalni sekretar pošlje overjene izvode
te konvencije vsem državam in medvladnim organizacijam, ki so
bile zastopane na diplomatski konferenci, ki je sprejela to
konvencijo, in na zahtevo kateri koli drugi državi ali medvladni
organizaciji.

40. člen
Ohranitev obstoječih pravic

[Z) /Registracija/ Generalni sekretar to konvencijo registrira pri
Sekretariatu Združenih narodov.

Ta konvencija ne omejuje obstoječih žlahtniteljskih pravic po
zakonodaji pogodbenic ali na podlagi prejšnje listine ali drugega
sporazuma, sklenjenega med članicami Zveze, razen te
konvencije.

4 člen

3. člen
Ta zakon začne vel a,i

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

) neslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin' (skrajšano
UPOV konvencija) je bila podpisana 2. decembra 1961 v Parizu
(Pariška listina iz leta 1961). Uveljavljena je bila leta 1968,
spremenjena in dopolnjena pa v letih 1972, 1978in 1991 (Ženevska
listina iz leta 1991). Listina iz leta 1991 je začela veljati 24. aprila
1998. V zvezo UPOV je včlanjenih 34 držav sveta, od tega 13
držav EU (članici nista samo Grčija in Luksemburg). Od ostalih
evropskih držav so v UPOV včlanjene še Češka, Madžarska,
Norveška, Poljska, Slovaška, Švica in Ukrajina.

S sprejetjem Zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS ■ MP, št. 44/97), se
je Republika Slovenija obvezala, da bo pristopila k
mnogostranskim konvencijam o pravicah intelektualne,
industrijske in poslovne lastnine, navedenih v prvem odstavku
Priloge X tega sporazuma. V četrti alinei prvega odstavka te priloge
je navedena tudi Mednarodna konvencija o varstvu novih sort
rastlin (UPOV konvencija, Ženevska listina, 1991). Pogoj za pristop
h konvenciji pa je, da ima država, ki zaprosi za članstvo, nacionalno
zakonodajo usklajeno z določbami te konvencije. Državni zbor
Republike Slovenije je dne 3. decembra 1998 sprejel Zakon o
varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98), ki v celoti
upošteva določbe mednarodne konvencije UPOV. S tem je bil
izpolnjen temeljni pogoj za pristop Slovenije k navedeni konvenciji
in za izpolnitev obveznosti iz pridružitvenega sporazuma.

UPOV konvencija določa temelje za pravno varstvo pravic
žlahniteljev novih sort rastlin. Varstvo nove sorte ima dvojni pomen:
po eni strani ščiti interese žlahtniteljev, po drugi pa omogoča
široko uporabo novih izboljšanih sort, ki lahko bistveno prispevajo
k hitrejšemu razvoju kmetijstva in živilsko-predelovalne idustrije.
Zato je osnovni cilj UPOV konvencije zagotoviti, da bodo države
članice UPOV konvencije, združene v Mednarodni zvezi za
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varstvo novih sort rastlin s sedežem v Ženevi *, priznavale
žlahtniteljem na podlagi enotnih in jasno določenih načel, ne glede
na njihovo državljanstvo, tako imenovano žlahtniteljsko pravico.

telesa Zveze ter način financiranja. Določa obveznosti držav
članic v zvezi z izvajanjem konvencije; postopek pristopa h
konvenciji in odpovedi ter izvirna in uradna besedila te konvencije.

S pristopom k UPOV konvenciji se država članica obveže, da bo
spoštovala naslednja načela:

Vsaka država članica Zveze imenuje v svet Zveze svojega
predstavnika in njegovega namestnika. V okviru ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, se bo na podlagi 55.
člena Zakona o varstvu novih sort rastlin organiziral Urad
Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin. Direktor
urada bo med ostalim pooblaščen za sodelovanje v svetu Zveze,
z generalnim sekretariatom UPOV in z uradi za varstvo sort
drugih držav, članic UPOV. Novih organov zaradi pristopa h
konvenciji ne bo potrebno ustanavljati.

- načelo enake obravnave državljanov držav, članic zveze UPOV;
- načelo učinkovite in hitre obravnave postopkov za uveljavljanje
pravic, za preprečevanje kršenja pravic in reševanje sporov,
nastalih zaradi kršenja le-teh;
- načelo sodelovanja med državami, članicami zveze s ciljem
uskladitve preizkusnih metod in pravil za preverjanje
izpolnjevanja pogojev za varstvo sort, izmenjave izkušenj ter
vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se nanašajo na varstvo
sort in varstvo pravic žlahtniteljev,.

S pristopom k UPOV konvenciji bodo nastale za Republiko
Slovenijo nove finančne obveznosti, in sicer plačilo letnega
prispevka za sodelovanje v zvezi UPOV. Nova članica sama
določi višino letnega prispevka. Najnižji letni prispevek je 0,2 enoti,
to je približno 10.800 SFR letno . Za leto, v katerem nova članica
pristopi k UPOV konvenciji, prispevka ni potrebno plačati. Tako
bo v primeru pristopa Republike Slovenije h konvenciji UPOV v
letu 1999 prva finančna obveznost do UPOV nastopila v januarju
2000. Glede na velikost države in predvideni obseg vlog za varstvo
sort bo Slovenija predlagala najnižji prispevek, to je 10.800
švicarskih frankov (ob upoštevanju sedanjega tečaja je to nekaj
manj kot 1.750.000 SIT).

UPOV konvencija omogoča zavarovanje sorte kateregakoli
rastlinskega rodu ali vrste, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta
konvencija. Določa obseg žlahtniteljske pravice in nekatere izjeme
in omejitve pri uresničevanju žlahtniteljske pravice. Določa
minimalno trajanje žlahtniteljske pravice in primere, v katerih je
možna odprava ali preklic le-te. Omogoča uporabo prednostne
pravice in začasno zavarovanje sorte. Predpisuje postopek in
pogoje za poimenovanje sorte. V nadaljevanju obvezuje države,
ki pristopijo h konvenciji, da postanejo članice Zveze. Definira
pravni status in sedež Zveze ter uradne jezike Zveze, opredeljuje

Konvencijo v skladu z dmgim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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