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Letnik XXVI

najem posojila za razvoj zdravstvenega varstva
Predlog zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj (MBOR)
za projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji (ZNPZV)
' EPA 1088 - II - hitri postopek
'ZVOZ BLAGA Z DVOJNO RABO
Predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo (ZIBDR)
• EPA 821 - II - druga obravnava
Ratifikacije
" Predlog zakona o spremembi zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem
transportu (BHUMKT)
-EPA 1081 - II -
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■ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije
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zračnem prometu s protokolom (BRUZP)
• EPA 1083-ii-

183

■ Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike
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znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BGRZTS)
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' Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in
Jeznim notranjim ministrstvom Zvezne republike Nemčije o izvajanju pomoči pri opremljanju v obdobju
od
1999 do 2002 (BDEMNZPO)
■ EPA 1087 - II -

199

" Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo strelnega orožja
Posameznikov (MEKNSO)
~ EpA 1089 - II -
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umik
Podloga za umik predloga pomorskega zakonika Republike Slovenije
tp
A 767 - druga obravnava
SKI.EPI, DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA
redne seje Državnega zbora RS
ponovna objava izpuščenih strani
Pri vezavi Poročevalca št, 12, z dne 23.2.2000, so v nekaterih izvodih pomotoma izpadle 5.
e
|P
'a) in 6. (šesta) stran, ki se nanašata na PREDLOG ZAKONA O POSEBNIH UKREPIH
n
ADZORA PRODAJALN NA CESTNIH MEJNIH PREHODIH
EPA 1072 - II, hitri postopek
199
- (stodevetindevetdeseta) stran, na kateri je bil objavljen UMIK PREDLOGA ZAKONA O
^PREMEMBAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU - EPA 956 - II.
anjkajoče
gradivo ponovno objavljamo na straneh 211, 212 in 213
alce
m se za napake opravičujemo.
UREDNIŠTVO PROČEVALCA

209

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji bank, EPA 792-11
državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 18.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o privatizaciji bank (ZPB), na
Podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o privatizaciji bank (ZPB) - prva obravnava EPA 792-II, se ne sprejme.

SKLEPA IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji državnega premoženja,
gPA 918-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 15.2.2000 ob
°bravnavi predloga zakona o privatizaciji državnega
pre
moženja (ZPDP) - prva obravnava, na podlagi prvega
0cl
stavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
'• Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja (ZPDP)
' prva obravnava je primerna podlaga za pripravo besedila
predloga zakona za drugo obravnavo.
' Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja (ZPDP)
2
a drugo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije v
skladu z naslednjimi

Natančneje opredeli predmet predloga zakona oziroma
opredeli državno premoženje (premoženje Republike
Slovenije, lokalne skupnosti, javnih podjetij, javnih zavodov 1- člen);

2. Ponovno oceni in dodatno obrazloži razloge za številne izjeme
(3. člen, 6. člen, 11. člen);
3. Ponovno oceni vlogo Računskega sodišča Republike Slovenije
kot organa za predhodni nadzor, pri čemer naj upošteva
njegov status samostojne in neodvisne institucije, zlasti pa
pripombe Računskega sodišča Republike Slovenije z dne
12.1.2000;
4. Ponovno oceni vlogo Agencije Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij kot organa za
predhodni nadzor pri ugotavljanju velikosti državnega
premoženja in upošteva njegove pripombe z dne 21.12.1999;
5. Ponovno oceni vlogo in status Agencije za privatizacijo (12.
člen);
6. V prehodnih določbah vključi strategijo privatizacije;
7. Obrazložitev dopolni z navedbo terminskega plana izvedbe
privatizacije državnega premoženja;
8. Upošteva mnenje Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve z dne 20.12.1999;
9. Predvidi možnost, da poleg vlade tudi lokalne skupnosti za
izdelavo posameznega programa privatizacije pooblastijo
drugo ustrezno organizacijo (12. člen);
10. Predvidi morebitno izdajo delnic posebnega razreda (18. člen);
poročevalec, št. 13

pristojnega za privatizacijo ali pa ena od ustreznih organizacij
za izdelavo posameznega programa privatizacije;
13. Ponovno oceni ustreznost položaja in pravic zaposlenih in
bivših zaposlenih v procesu privatizacije (35. člen).

11. Uskladi določbe poglavja o Agenciji za privatizacijo z določbo
petega odstavka 12. člena predloga zakona;
12. Preoblikuje določbe poglavja o Agenciji za privatizacijo tako,
da bo ta institucija strokovni organ vlade oz. ministrstva,

SKLEPA, STALIŠČA IN DOTATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih grobiščih, EPA 415-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 15.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o vojnih grobiščih (ZVG) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Prouči možnost ureditve tistih grobišč Slovencev v tujini, ki
so za posledicami vojnih dogodkov umrli po uradnem zaključku
vojne.
3. Prouči upravičenost uvrstitve med vojna grobišča tudi novo
odkrita grobišča v Špitaliču in v tankovskih jarkih pri Mariboru.

SKLEPA

4. Prouči možnost uvrstitve grobišč padlih borcev organizacije
TIGR med vojna grobišča.

1. Predlog zakona o vojnih grobiščih (ZVG) - prva obravnava je
primerna podlaga za pripravo besedila predloga zakona za
drugo obravnavo.

Državni zbor je sprejel naslednji

2. Predlog zakona o vojnih grobiščih (ZVG) za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije v skladu z naslednjimi

DODATNI SKLEP

stališči:

Predlagatelj naj do druge obravnave predloga zakona o vojnih
grobiščih pripravi primerjalno analizo, kako je v evropskih državah
urejeno obeleževanje in varstvo grobov okupatorjevih sodelavcev.

1. Prouči in upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o telekomunikacijah, EPA 594-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 15.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o telekomunikacijah (ZTel) - hitri postopek, na podlagi
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
telekomunikacijah (ZTel) - hitri postopek - EPA 594-11, se ne
sprejme.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1996, EPA 768-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 15.2.2000 ob
obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (RZ96), na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 13

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije sprejema zaključni račun
proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (RZ96).
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SKLEPA IN STALIŠČI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Računskem sodišču, EPA 860-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 15.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o Računskem sodišču (ZRacS1) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o Računskem sodišču (ZRacS-1) - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo besedila predloga
zakona za drugo obravnavo.

2. Predlagatelji naj pripravijo predlog zakona o Računskem
sodišču (ZRacS-1) - za drugo obravnavo v skladu z
naslednjimi
stališči:
1. Proučijo in smiselno - v skladu s konceptom zakona - naj
upoštevajo pripombe iz mnenja Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve ter pripombe poslanca Aurelia Juria.
2. Proučijo in smiselno - v skladu s konceptom zakona - naj
upoštevajo mnenje Vlade Republike Slovenije.

SKLEP
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 17.2.2000 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek
mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEP
Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja
poslanka ga. Nada Skuk funkcijo člana v vseh delovnih telesih,
katerih predsednik, podpredsednik ali član je bil poslanec Miroslav
Mozetič, ki mu je prenehal mandat.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih, EPA 856-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 11.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o javnih naročilih (ZJN-1) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 194. člena in drugega
odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-1) za tretjo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa zdravstvenega
varstva RS "Zdravje za vse do leta 2000", EPA 236
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 9.2.2000 ob
obravnavi predloga nacionalnega programa zdravstvenega
varstva Republike Slovenije "Zdravje za vse do leta 2000"
(NPZV) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
29. februar 2000

SKLEP
Predlog nacionalnega programa zdravstvenega varstva
Republike Slovenije "Zdravje za vse do leta 2004" za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
poročevalec, št. 13

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, EPA 1066
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 9.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP) - druga obravnava, na podlagi drugega
odstavka 19b. in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji
SKLEP
Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

Državni zbor je sprejel naslednji
DODATNI SKLEP
Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da naj čimprej
sproži postopke za ustanovitev šolskih uprav, katere predvideva
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
(ZOFI)".

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o invalidskih organizacijah, EPA 615-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 9.2.2000 ob
obravnavi predloga zakona o Invalidskih organizacijah
(ZinvO-pz) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona je primerna podlaga za pripravo besedila
predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona o invalidskih
organizacijah za drugo obravnavo v skladu z naslednjimi
stališči:
1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.
2. Prouči mnenje Državnega sveta Republike Slovenije.
3. V prehodne določbe v smislu 6. člena definicije invalidnosti
vnese določilo, da se do sprejema klasifikacije invalidnosti
neposredno uporablja mednarodno klasifikacijo invalidnosti.
4. Prouči, ali so pogoji za določitev statusa invalidskih organizacij
v zadostni meri opredeljeni.
5. Prouči določbo o številu članov za ustanovitev invalidske
organizacije, predvsem kadar gre za nacionalno organizacijo,
ki je edina v državi.
6. Zagotovi odprtost in enakopravnost pri nastajanju novih
invalidskih organizacij.
7. Prouči možnost organiziranja invalidskih organizacij in
izvajanje programov v njih, ki niso utemeljene na značilnostih
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah za invalide
iz celotnega območja države.

poročevalec, št. 13

8. Natančneje opredeli vlogo in status nekaterih organizacij, ki
lahko vključujejo vse vrste invalidov, kot na primer Zveza za
šport invalidov Slovenije.
9. Prouči vse konkretne pripombe društev invalidov za
spremembo besedila, ki ne pomenijo konceptualnih
sprememb.
10. Prouči naj skladnost določb v 17. in 31. členu.
11. Ponovno prouči določbo 26. člena
12. Prouči možnost, da tudi medobčinska društva invalidov, ki so
ustanovitelji zveze društev, pridobijo status invalidske
organizacije pod pogoji, ki jih opredeljuje obravnavani zakon."
Državni zbor je sprejel še naslednje
DODATNE SKLEPE
1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj ob
predložitvi zakona v drugo obravnavo pripravi analizo števila
članov invalidskih organizacij in društev.
2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj hkrati s
predlogom zakona o invalidskih organizacijah za drugo
obravnavo predloži v Državni zbor tudi predlog zakona o
humanitarnih organizacijah ■ v prvi obravnavi.
3. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj najkasneje
v roku pol leta predloži v Državni zbor predlog zakona o
"integraciji" invalidov - v prvi obravnavi.
4. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije naj do druge
obravnave predloga zakona o invalidskih organizacijah
predloži koncept oziroma način uresničevanja svojih pooblastil
iz 19. člena zakona (podelitev statusa invalidskih organizacij)-

29. februar 2000

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o volitvah poslank in poslancev, EPA
875-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji, dne 28.1.2000 ob
obravnavi predloga zakona o volitvah poslank in poslancev
(ZVolPP) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

29. februar 2000

SKLEP
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev (ZVolPP) - prva
obravnava - EPA 875-II, se ne sprejme.
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- EPA 1088 - II - hitri postopek

Številka: 432-07/98-4 (Z4)
Ljubljana, dne 14/2-2000

v Republiki Sloveniji je to možno storiti na podlagi posebnih
zakonov.

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
besedilo:

S sprejetjem Zakona o najemu posojila Republike Slovenije
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za Projekt razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva po hitrem postopku
in čim prejšnjo ratifikacijo posojilne pogodbe bo možno
pravočasno zagotoviti vire financiranja za omenjeni projekt,
ki sodi med izredne potrebe države.

- PREDLOGA ZAKONA O NAJEMU POSOJILA PRI
MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ (MBOR)
ZA PROJEKT RAZVOJA UPRAVLJANJA SISTEMA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI,

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

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o najemu posojila pri
Mednarodni banki za obnovo in razvoj za Projekt razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji
obravnava po hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo,
- prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu
za zdravstvo,
- Irena SODIN, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Senka MAVER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Tanja MATE, svetovalka ministra za zdravstvo.

Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v
Sloveniji bo omogočal zagotavljanje ustreznih podatkov za
večjo učinkovitost in uspešnost sektorja s pomočjo izboljšanja
informacijskega sistema.
Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v
Sloveniji je izvršni odbor direktorjev odobril 20. januarja 2000,
izvajati pa naj bi se začel po ratifikaciji v Državnem zboru
Republike Slovenije. Med viri financiranja so predvidena tudi
sredstva posojla MBOR, zato je potrebno čim prej skleniti
posoiilno pogodbo med Republiko Slovenijo kot posojilojemalko
in MBOR kot posojilodajalko. V skladu z veljavno zakonodajo

29. februar 2000
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Hitri postopek
10.2.2000

I.UVOD
1. Ocena stanja
Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji je doslej uspel zagotavljati nivo storitev, ki
omogoča primeijavo kazalcev s povprečji v državah Evropske unije z dvakrat višjim
dohodkom na prebivalca. Izdatki za zdravstveno varstvo so bili v ravnovesju in so
predstavljali okrog 8 % DBP. Zaradi povečanih pritiskov na izdatke v zdravstvu se to
ravnovesje ruši, zato je treba pravočasno sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili vodenje ustrezne
politike zdravstvenega varstva . Odločitve, sprejete v zadnjih dveh letih, vezane na zviševanje
plač zdravnikov, uvedba davka na dodano vrednost pri zdravilih , povečani izdatki, ki so
rezultat inovacij v zdravstvu in nakup moderne medicinske tehnologije, povečujejo pritiske
na odhodke in povzročajo neravnovesje med prihodki in odhodki v sistemu zdravstvenega
varstva.
Slovenija se sooča s spremembo demografske strukture prebivalstva, saj je že 14%
prebivalcev starejših od 65 let, pri čemer je prirast prebivalstva negativen že od leta 1993. Ta
sprememba narekuje spremenje potrebe po zdravstvenem varstvu. Dolgoročno bo vse manj
ljudi plačevalo prispevke za zdravstveno zavarovanje iz osebnih dohodkov , kar bo
zmanjševalo vire sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Glede na že v večji meri zaključeno epidemiološko tranzicijo, je pričakovati vedno večji vpliv
kronično nalezljivih bolezni na izdatke za zdravstveno varstvo, tako za diagnostiko in
zdravljenje kot za rehabilitacijo in dolgotrajno nego.
Glavni cilj Projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji je pristopni
k uresničevanju reforme sistema zdravstvenega varstva skladno z usmeritvami državnega
operativnega programa za vključitev Slovenije v evropsko unijo, ki ga je Vlada RS potrdila
na seji 29.5.1999 in ga poslala v vednost Državnemu zboru Republike Slovenije. Projekt bo
prispeval predvsem k uresničevanju naslednjih usmeritev:
• krepitev planiranja sistema zdravstvenega varstva in nadzorovanje delovanja sistema;
• racionalizacija organizacije mreže javnega zdravstva;
• izboljšanje učinkovitosti storitev in uporabe razpoložljivih virov v okviru mreže javneiui
zdravstva;
• analiza različnih modelov financiranja bolnišničnega zdravstvenega varstva;
• premik poudarka od kurativnih zdravstvenih storitev, predvsem bolnišnočnih, k storitvam
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•

•

v osnovnem zdravstvu;
razvoj in uveljavitev standardov, medicinske doktrine in metodologije, ki bo zagotavljala
enako dostopnost vsem zavarovanim osebam v okviru obveznega zdravstvenega
zavarovanja;
izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva.

V projektu bodo vsi glavni zainteresirani udeleženci v slovenskem zdravstvenem sektorju
sodelovali tako, da se poveča učinkovitost in uspešnost sektorja s pomočjo izboljšanega
informacijskega sistema.
Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji poleg domačih virov
predvideva pridobitev posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Podlago za pridobitev'
posojila MBOR predstavlja Strategija Svetovne banke za Republiko Slovenijo, ki jo je Vlada
RS potrdila na svoji 17. sej i dne 12.junija 1997. Strategija vključuje tudi najem finančnih
sredstev za financiranje omenjenega projekta.
Vlada Republike Slovenije je na 132.seji dne 28.oktobra 1999obravnavala in sprejela pobudo
za pogajanja za sklenitev posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR za Projekt
razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.
Odbor Državnega zbora za mednarodne odnose je sprejel pobudo za pogajanja za sklenitev
posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR za Projekt razvoja upravljanja sistema
zdravstvenega varstva v Sloveniji na svoji 107.seji dne lO.novembra 1999.

2. Razlogi za sprejem zakona
Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji bo omogočil večjo
učinkovitost in uspešnost zdravstvenega sektorja. Uveden bo enoten zdravstveno
informacijski sistem in omogočeno boljše odločanje managementa zdravstvenega sistema na
vseh nivojih sistema zdravstvenega varstva z opredeljevanjem prioritet, strateškim
načrtovanjem in oblikovanjem politike. Kakovostni podatki bodo ustreznejša podlaga za
odločanje , obvladovanje stroškov in zagotavljanje optimalne preskrbljenosti zavarovanih
oseb z zdravstvenimi storitvami.
Vlada Republike Slovenije je področje zdravstva vključila v Strategijo Svetovne banke za
Republiko Slovenijo že leta 1997 in to področje določila kot prioritetno področje sodelovanja
s to mednarodno institucijo.
Celotni Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji je ocenjen na
30 mio EUR, od česar prva faza znaša 13,8 mio EUR. Posojilo MBOR znaša 9.000.000 EUR.
kar predstavlja 65 % vrednosti projekta.
Prva faza projekta naj bi bila zaključena do konca leta 2003, po uspešno zaključeni prvi fazi
pa bo druga faza izvedena do konca leta 2006.
Z rednimi proračunskimi sredstvi projekta ne bi bilo možno uresničiti s predvideno dinamiku,
kar bi stopnjevalo pritiske na zdravstveno blagajno.
Predlagani Zakon o najemu posojila Republike Slovenije pri MBOR za Projekt razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji v višini 9.000.000 EUR, ki jo skleneta
Republika Slovenija kot posojilojemalka in MBOR kot posojilodajalka in bo osnova za
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posojilno pogodbo, bo omogočil črpanje sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno izvajanje
dinamike Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji .

3. Cilji in načela Zakona
S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija pri MBOR najela posojilo v višini.
9.000.000 EUR, ki bo omogočilo črpanje sredstev za izvajanje Projekta razvoja upravljanja
sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji s predvideno dinamiko.

4. Finančne in druge posledice
Sredstva za odplačilo najetega posojila se bodo zagotavljala v proračunu. Odplačevanje
posojila se bo pričelo po 5-letnem odlogu. 15. maja 2005.
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II. BESEDILO ČLENOV
1 .člen

Republika Slovenija z Mednarodno banko za obnovo in razvoj (v nadaljnjem besedilu: MBOR)
sklepa posojilno pogodbo za Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v
Sloveniji v znesku 9,000.000,00 EUR pod naslednjimi pogoji:
- Rok črpanja posojila: 30. junij 2004
- Valuta črpanja: EUR, vendar pa se med samim črpanjem posojila po potrebi lahko nadomesti
z drugo valuto.
- Rok odplačila je 15 let, s 5-letnim odlogom odplačila z začetkom odplačevanja 15. maja 2005.
- Valuta odplačila glavnice je EUR, obrestna mera je variabilna. Sestavljena je iz obrestne mere
LIBOR za EUR in fiksne marže.
- Plačilo obresti. Obresti so plačljive na isti datum kot glavnica posojila, pri čemer se v prvih
5 letih črpanja posojila odplačujejo samo obresti.
- Stroški najema posojila znašajo 1 % vrednosti posojila in bodo plačani direktno iz sredstev
posojila.
- Stroški nečrpanega posojila znašajo 0,85 % letno na nečrpano glavnico posojila v prvih štirih
letih, s pričetkom 60 dni po podpisu posojilne pogodbe, po četrtem letu se odstotek zniža na
0,75 % letno.
- Razpisi za nakup blaga in storitev, ki se financirajo iz posojila MBOR, se morajo izvajati v
skladu s pravili za izvajanje javnih naročil za posojila MBOR in posojila Mednarodne
agencije za razvoj, na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za
udeležence iz vseh držav.
2. člen
Posojilno pogodbo s prilogami z MBOR v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše
minister, pristojen za finance ali veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti
Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
3. člen
Sredstva za izpolnitev pogodbenih obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz posojilne
pogodbe, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

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

1. Vlada Republike Slovenije je na 17. seji 12. junija 1997 potrdila Strategijo Svetovne banke
za Republiko Slovenijo. Strategija vključuje tudi najem finančnih sredstev za financiranje
Projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji. Vlada Republike
Slovenije je na 132. seji dne 28. oktobra 1999 obravnavala in sprejela pobudo za pogajanja
za sklenitev posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR za Projekt razvoja
upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.
■ Odbor Državnega zbora za mednarodne odnose je sprejel pobudo za pogajanja za sklenitev
posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR za projekt Projekt razvoja upravljanja
sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji na svoji 107. seji dne 10. novembra 1999. Pogajanja
med Republiko Slovenijo in MBOR so bila uspešno zaključena dne 23. novembra 1999 v
obliki video konference med Ljubljano in Washingtonom.
2. Celotna vrednost Projekta razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji znaša
30,000.000 EUR. Od te vrednosti naj bi MBOR za prvo fazo projekta zagotovila posojilo v
višini 9.000.000 EUR oziroma 65 % vrednosti projekta. Z najetjem posojila bo omogočena
pospešena dinamika izvedbe projekta, ki je pomembna zaradi obvladovanja izdatkov
zdravstvenega varstva v Sloveniji.
3. Posojilo MBOR bo mogoče koristiti na osnovi sklenjene posojilne pogodbe med Republiko
Slovenijo in MBOR. Sklenitev posojilne pogodbe bo omogočil Zakon o najemu posojila pri
MBOR za Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva v višini '9,000.000 EUR
s 15-letnim rokom odplačila in vključenim 5-letnim odlogom odplačevanja glavnice. Obrestna
mera za izbrani način odplačevanja posojila je variabilna. Sestavljena je iz obrestne mere
L1BOR za EUR in fiksne marže. Obresti so plačljive na isti dan kot glavnice posojila, pri
čemer se v prvih 5 letih črpanja odplačujejo samo obresti. Stroški najema posojila znašajo 1
% vrednosti posojila in bodo plačani direktno iz sredstev posojila. Stroški nečrpanega dela
posojila znašajo 0,85 % letno na nečrpano glavnico posojila v prvih štirih letih, s pričetkom
60 dni po podpisu posojilne pogodbe. Po četrtem letu se ta odstotek zmanjša na 0,75 % letno.
Država se z zakonom obvezuje, da se razpisi za nakup blaga in storitev, ki se financirajo iz
posojila MBOR, izvajajo v skladu s Pravili za izvajanje javnih naročil za posojila MBOR in
posojila Mednarodne agencije za razvoj, ki so določena v posojilni pogodbi na podlagi odprtih
mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav. Zakon določa, da
v imenu in za račun Republike Slovenije posojilno pogodbo s prilogami med Republiko
Slovenijo in MBOR podpiše minister, pristojen za finance ali veleposlanik Republike
Slovenije v Združenih državah Amerike (2. člen).
4. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije.
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5. Posojilni pogoji so standardni pogoji MBOR in veljajo za vse članice, ki jim MBOR odobrava
posojila.
6. Vlada RS predlaga, da se predlog Zakona o najemu posojila za Projekt razvoja upravljanja
sistema zdravstvenega varstva sprejme v skladu s 201. členom Poslovnika Državnega zbora
po hitrem postopku. Omenjeni projekt je ključnega pomena zaradi obvladovanja stroškov
zdravstvenega varstva v Sloveniji. Izvedba projekta je v skladu z usmeritvami državnega
operativnega programa za vključitev Slovenije v Evropsko unijo, zato je pomembno, da se
odvija s predvideno dinamiko. Pogoji za realizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih virov
financiranja bodo zagotovljeni s podpisom posojilne pogodbe med Rej. ubliko Slovenijo in
MBOR.
7. Posojilno pogodbo, skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadeveah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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PRILOGA

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Predlog zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za
Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva - hitri postopek (EVA
2000-1611-0003).
2. Skladnost predlog akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi":
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na
predloženo gradivo:
-jih ni.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
-jih ni.
c) Razlogi za neizpplnitev obveznosti:
-jih ni.
3. Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive, oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta
z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Predloga zakona o najemu posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za
Projekt razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva ni potrebno usklajevati s
predpisi ES.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
-jih ni.
c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost:
-jih ni.

poročevalec, št. 13
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4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi
pravnimi viri ES (leto)
Predloga zakona ni potrebno usklajevati.
5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne.
6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Ne.
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES in
upoštevanje roka za uskladitev
Sodelovanja ni bilo.

I
Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem pravnega reda ES.

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
Stranko štrajn
Državni podsekretar
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Predlog zakona o

IZVOZU

BLAGA

Z

DVOJNO

RABO

(ZIBDR)
- EPA 821 - II - druga 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
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Številka: 332-04/99-2 (72)
Ljubljana, 17. februarja 2000
Vlada Republike Slovenije je na 147. seji dne 17. februarja
2000 določila besedilo:

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Bojan MIKEC, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.

- PREDLOGA ZAKONA O IZVOZU BLAGA Z DVOJNO
RABO,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč
17. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25/111999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG ZAKONA
O IZVOZU BLAGA Z DVOJNO RABO

DRUGA OBRAVNAVA
17.2.2000

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pogoje pod katerimi se lahko izvaža blago z dvojno rabo z območja
Republike Slovenije, pristojnosti državnih organov na področju nadzora izvoza blaga
z dvojno rabo ter pravice in obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo izvoz
blaga z dvojno rabo.
2. člen
Za namene tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, imajo naslednji
izrazi naslednji pomen:
1.
"blago z dvojno rabo" pomeni blago in tehnologije, ki se lahko uporabljajo tako
v civilne, kot tudi v vojaške namene;
2.
"izvoz" pomeni carinski postopek izvoza, kot je opredeljen s carinskimi
predpisi, v skladu s katerim blago začasno ali dokončno zapusti carinsko
območje, kot tudi ponovni izvoz (reeksport) blaga;
3.
"izvoznik" pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki ima sedež oziroma stalno
bivališče (v nadaljnjem besedilu: sedež) na območju Republike Slovenije, za
račun katere se vloži carinska deklaracija in je v času njenega sprejema
lastnik blaga ali ima pravico razpolaganja z blagom z dvojno rabo, kakor tudi
vsako pravno ali fizično osebo, ki prenaša tehnologije s pomočjo elektronskih
medijev, faksa ali telefona. Če ima lastnik blaga z dvojno rabo ali oseba z
enakovredno pravico razpolaganja sedež izven območja Republike Slovenije,
se za izvoznika šteje tista pogodbena stranka, ki ima sedež na območju
Republike Slovenije.
3. člen
Seznam blaga z dvojno rabo določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).
4. člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v postopku za izdajo dovoljenja za izvoz
blaga z dvojno rabo uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
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II. IZVOZNO DOVOLJENJE
5. člen
(1)
Blago z dvojno rabo se lahko izvaža le na podlagi dovoljenja, ki ga izda
ministrstvo pristojno za ekonomske odnose s tujino (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2)
Dovoljenje je potrebno tudi za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni zajeto v
seznamu blaga iz 3. člena tega zakona, če je bil izvoznik s strani ministrstva
obveščen, da se to blago v celoti ali po delih uporablja ali lahko nameni za uporabo
v zvezi z razvojem, proizvodnjo, upravljanjem, delovanjem, vzdrževanjem,
skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo in širjenjem kemičnega, biološkega ali
jedrskega orožja ali za razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje in skladiščenje izstrelkov,
sposobnih nositi takšno orožje.
(3)
Če je izvozniku znano ali sumi, da gre za blago iz prejšnega odstavka, je
dolžan o tem obvestiti ministrstvo, ki odloči ali je za zadevni izvoz blaga potrebno
dovoljenje.
6. člen
(1)
Postopek za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo se začne na
podlagi pisnega zahtevka, ki ga vloži izvoznik pri ministrstvu.
(2)
Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, določi obrazec zahtevka za
izdajo dovoljenja.
7. člen
(1)
Ministrstvo mora pred izdajo odločbe zahtevati obvezno mnenje ministrstev
pristojnih za zunanje zadeve, notranje zadeve in obrambo ter odvisno od narave
oziroma vrste blaga z dvojno rabo tudi obvezno mnenje ministrstva, pristojnega za
zdravstvo, gospodarske dejavnosti oziroma okolje in prostor.
(2)
Ministrstva iz prejšnjega odstavka morajo dati mnenje v tridesetih dneh od
dneva, ko je bilo od njih to zahtevano.
8. člen
(1)

Ministrstvo izda dovoljenje za vsak posamičen izvoz.

(2)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo, ob upoštevanju vrste blaga z
dvojno rabo, vrste in dolgoročnosti izvoznih poslov ter držav, v katere se to blago
izvaža, izda posameznemu izvozniku splošno dovoljenje za izvoz istovrstnega
blaga za eno ali več držav.
(3)
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda z veljavnostjo do največ enega leta
in se na zahtevo izvoznika lahko podaljša.
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9. člen
(1)
Zahtevek za izdajo dovoljenja mora vsebovati naslednje podatke:
- šifro in 'poimenovanje blaga po seznamu blaga z dvojno rabo, oziroma opis
blaga, če gre za blago z dvojno rabo iz drugega odstavka 5. člena tega zakona,
- tarifno oznako in poimenovanje blaga po nomenklaturi carinske tarife,
- količino in vrednost blaga,
- polno ime in naslov izvoznika blaga,
- polno ime in naslov proizvajalca blaga,
- državo, kamor se blago izvaža, polno ime in naslov uvoznika ter podatke iz
sodnega ali drugega uradnega registra,
- polno ime in naslov končnega uporabnika oziroma uporabnikov blaga ter namen
končne uporabe blaga,
- izjavo končnega uporabnika oziroma uporabnikov, da bo blago uporabljeno le za
namene, ki so navedeni v zahtevku in ne bo ponovno izvoženo v tretjo državo
brez soglasja države izvoznika.
(2)
Zahtevku iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti vsa dokazila, ki so
potrebna za preverjanje podatkov, navedenih v zahtevku.
(3)
Vlada lahko predpiše tudi druge potrebne podatke,
izvoznik za izdajo dovoljenja.

ki jih mora predložiti

10. člen
(1)
Ministrstvo odloči o zahtevku za izdajo dovoljenja najkasneje v šestdesetih
dneh od prejema popolnega zahtevka
(2)
Ministrstvo pri odločanju o zahtevku za izdajo dovoljenja ter ministrstva iz
drugega odstavka 7. člena tega zakona pri izdaji mnenja presojajo predvsem
zunanjepolitične, varnostne, obrambne in zunanjetrgovinske interese ter sprejete
mednarodne obveznosti Republike Slovenije.
11. člen
(1)
Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če oceni, da bi izvoz blaga z dvojno rabo
lahko povzročil negativne posledice, ki so predvsem:
- ogrožanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije; '
- ogrožanje ali poseganje v varnostne ali obrambne interese Republike Slovenije;
- ogrožanje ali nasprotovanje zunanjepolitičnim ali ekonomskim interesom
Republike Slovenije;
- možnost izbruha ali nadaljevanja oboroženih spopadov v državi končnega
uporabnika blaga;
- možnost uporabe blaga za notranjo represijo v državi končnega uporabnika tega
blaga;
- če obstaja utemeljen sum, da blago dejansko ne ustreza navedbam v zahtevku in
izvoznik ali proizvajalec ministrstvu, na njegovo zahtevo, ni omogočil pregleda
blaga ali z njim povezane dokumentacije.
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2)
Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja, če je izvoznik izvozil blago z
dvojno rabo brez dovoljenja ministrstva ali ni obvestil ministrstva o spremembah,
povezanih z blagom z dvojno rabo, končnim porabnikom oziroma namenom končne
porabe in s tem kršil določbe tega zakona.
12. člen
(1)
Ministrstvo lahko izdano dovoljenje spremeni ali razveljavi na zahtevo
izvoznika ali po uradni dolžnosti, če:
- ugotovi, da eden ali več pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, ne
velja več ali ni več izpolnjen;
- je bilo dovoljenje izdano na podlagi netočnih ali nepopolnih informacij in je
vlagatelj zahtevka vedel ali bi moral vedeti, da so bile informacije netočne ali
nepopolne in dovoljenje ne bi moglo biti izdano na podlagi točnih in popolnih
informacij;
- če izvoznik ne izvršuje naloženih obveznosti, ki izhajajo iz izdanega dovoljenja.
(2)
Sprememba ali razveljavitev dovoljenja učinkuje od dneva vročitve odločbe o
razveljavitvi ali spremembi izvozniku.
III. DOLŽNOSTI IZVOZNIKOV
13. člen
(1)
Izvoznik mora hraniti fakture, odpremnice, dobavnice, tovorne liste, sezname
ladijskega tovora in vso drugo dokumentacijo, ki je povezana z izvozom blaga z
dvojno rabo še najmanj pet let od konca koledarskega leta, v katerem je bil izvoz
blaga z dvojno rabo opravljen.
(2)
Dokumenti iz prejšnjega odstavka morajo vsebovati najmanj naslednje
podatke:
- opis blaga, ki omogoča njegovo enoznačno uvrstitev v seznam blaga z dvojno
rabo ter v nomenklaturo carinske tarife;
- količino blaga v enoti mere in neto teži;
- polno ime in naslov izvoznika ter podatke iz sodnega registra;
- polno ime in naslov uvoznika blaga;
- končni namen uporabe ter polno ime in naslov končnega oziroma končnih
uporabnikov blaga.
(3)
Vlada lahko določi tudi druge potrebne podatke, ki jih mora zagotoviti in
hraniti izvoznik, če je to potrebno zaradi izpolnitve ciljev, ki jih zasleduje ta zakon.
14. člen
(1)
Izvoznik mora v tridesetih dneh po vsakem opravljenem izvozu blaga z dvojno
rabo obvestiti ministrstvo o izvedbi izvoznega posla z navedbo številke dovoljenja,
na podlagi katerega je bil izvozni posel opravljen.
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(2)
Če po izdaji dovoljenja nastopijo kakršnekoli spremembe, povezane z blagom
z dvojno rabo, poslovnim partnerjem, končnim uporabnikom, namenom končne
uporabe in podobno, mora izvoznik o nastalih spremembah takoj pisno obvestiti
ministrstvo.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI MINISTRSTVA
IN UPRAVNIH ORGANOV
15. člen
(1)
Ministrstvo vodi evidenco o izdanih dovoljenjih in opravljenem izvozu na
podlagi dovoljenj, zbira in obdeluje podatke in informacije povezane z nadzorom
izvoza blaga z dvojno rabo ter poroča vladi o delu na tem področju.
(2)
Zaradi izvajanja nalog iz tega zakona mora ministrstvo sodelovati
z
mednarodnimi organizacijami ter pristojnimi organi drugih držav ter jim na njihovo
zahtevo, ob pogoju dejanske vzajemnosti, posredovati podatke, s katerimi razpolaga
in ki niso zaupne narave.
16. člen
(1)
Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo ter ugotavljanje skladnosti blaga z izdanimi
dovoljenji opravljajo carinski organi Republike Slovenije.
(2)
Ministrstvo lahko pred odločitvijo o zahtevku za izdajo dovoljenja za izvoz
blaga z dvojno rabo opravi pregled blaga z dvojno rabo ter dokumentacije povezane
s tem blagom pri izvozniku ali proizvajalcu tega blaga. V pregled lahko po potrebi
vključi tudi druga ministrstva in organe, ki so pristojni za ugotavljanje ustreznosti
blaga, navedenega v zahtevku.
17. člen
Carinska uprava Republike Slovenije mora spremljati realizacijo izvoza po izdanih
dovoljenjih iz 8. člena tega zakona in o tem enkrat mesečno poročati ministrstvu.
18. člen
Podatki, informacije, dokumentacija ter drugo gradivo, ki je pridobljeno na podlagi
tega zakona, se smejo uporabljati le za namene določene s tem zakonom. Podatki,
pridobljeni v' zvezi z zahtevki za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na vrednost
izvoznih poslov in z njimi povezane količine blaga, so zaupne narave in se morajo v
skladu s tem tudi ustrezno varovati in hraniti.
V. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
(1)
Z denarno kaznijo od 3.000.000 do 20.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:
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-

brez dovoljenja izvozi blago z dvojno rabo ali blago, ki se v celoti ali po delih
uporablja ali lahko nameni za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo,
upravljanjem,
delovanjem,
vzdrževanjem,
skladiščenjem,
odkrivanjem,
identifikacijo in širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali za
razvoj, proizvodnjo, vzdrževanje in skladiščenje izstrelkov, sposobnih nositi
takšno orožje (prvi in drugi odstavek 5. člena);

-

ne obvesti ministrstva o spremembah, povezanih z namenom končne uporabe
blaga z dvojno rabo, nastalih po izdaji dovoljenja (drugi odstavek 14. člena).

(2)
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)
Z denarno kaznijo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
t
(4)
Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
20. člen
(1)
Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki:
- ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 13. člena;
- ne obvesti oziroma v predpisanem roku ne obvesti ministrstva o opravljenem
izvozu blaga z dvojno rabo (prvi odstavek 14. člena);
- ne obvesti ministrstva o spremembah, povezanih z blagom z dvojno rabo,
poslovnim partnerjem ali končnim uporabnikom (drugi odstavek 14. člena).
(2)
Z denarno kaznijo od 60.000 do 300 000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3)
Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.
(4)
Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za izvoz blaga z dvojno rabo, ki se opravi na
podlagi pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega zakona.
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22. člen
Vlada izda predpis iz 3. člena tega zakona v petnajstih dneh po njegovi uveljavitvi.
23. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona o izvozu blaga z dvojno rabo v prvi obravnavi je Državni zbor
Republike Slovenije obravnaval na 17. seji dne 25.11.1999 in sprejel sklep, da je
predlog zakona primerna podlaga za drugo obravnavo ter zadolžil predlagatelja, da
pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva naslednja stališča:
-

ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve;
natančneje opredeli in kvantifjcira finančne posledice izvajanja zakona;
obrazec zahtevka naj bo določen vnaprej, tako da se opusti beseda "lahko" (6.
člen);
rok 60 dni (10. člen) naj bo zgornja meja za odločbo na podlagi zahtevka za
izdajo dovoljenja;
določi jasnejše kriterije za zavrnitev izdaje dovoljenja za izvoz blaga (11. člen).

Državni zbor je sprejel tudi dodatni sklep, s katerim je zadolžil predlagatelja, da do
predložitve zakona za drugo obravnavo predloži seznam blaga za dvojno rabo (3.
člen).
I
Predlagatelj je pri pripravi besedila zakona za drugo obravnavo v celoti upošteval
stališča Državnega zbora tako, da je:
1. poenotil izraze;
2. ustrezneje uredil vprašanje ravnanja s podatki, povezanimi z izvozom blaga z
dvojno rabo na ta način, da je določil, kateri podatki so zaupne narave (18.člen)
in niso predmet izmenjave podatkov z drugimi državami ali mednarodnimi
organizacijami (15. člen);
3. v 6. členu črtal besedo "lahko";
4. opredelil 60 dnevni rok kot skrajni rok za izdajo odločbe (10. člen);
5. predlagatelj je proučil pripombo k drugemu odstavku 11. člena in meni, da zaradi
velike občutljivosti trgovine z blagom z dvojno rabo, možnosti zlorab glede
končne uporabe tega blaga, kakor tudi zaradi velikih zaslužkov pri izvozu tega
blaga, kadar se uporabi v nedovoljene namene, narekujejo potrebo po
doslednem sankcioniranju kršiteljev zakona na eni strani, istočasno pa mora biti
na voljo tudi instrument, ki bo državi oziroma njenim organom omogočil, da
kršitelje zakona izključi iz mednarodne trgovine s tovrstnim blagom, na drugi
strani. Namreč le sankcioniranje storjenih prekrškov ne bo prineslo želenih
rezultatov še posebej, če upoštevamo, da so zaslužki pri tveganih poslih veliki.
Poleg tega ti izvozniki tudi zmanjšujejo ugled države in njeno kredibilnost na tem
področju, kar se lahko negativno odrazi na uvozu blaga z dvojno rabo za potrebe
slovenskih subjektov. Ob tem je predlagatelj proučil predpise evropskih držav,
kjer imajo pristojne institucije zelo široka pooblastila glede obravnavanja
izvoznikov - kršiteljev predpisanih norm in so se pokazali kot nezanesljivi v
trgovini z blagom z dvojno rabo (npr. Nemčija).

29. februar 2000

27

V zvezi s pripombo, da je podana le opisna ocena finančnih posledic izvajanja
zakona, v nadaljevanju podajamo še natančnejše kvantitativne finančne posledice
izvajanja zakona:
izvajanje zakona bo imelo finančne posledice na strani povečanja proračunskih
izdatkov. V prvi fazi bo treba vzpostaviti sistem izvoznega nadzora, ki vključuje
pripravo ustrezne informacijske podpore v Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj in povezave z ostalimi pristojnimi ministrstvi (Ministrstvo za notranje zadeve,
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo,
Uprava RS za jedrsko varnost). Z uveljavitvijo zakona bo v Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj potrebno zagotoviti najmanj eno novo delovno mesto za vodenje
postopkov in izdajo izvoznih dovoljenj ter za spremljanje izvoza blaga z dvojno rabo
in za izvajanje vseh ostalih upravnih nalog na tem področju. Poleg tega bo potrebno
še pred uveljavitvijo zakona organizirati izobraževanje upravnih delavcev ter
izvoznikov in proizvajalcev blaga z dvojno rabo ter jih usposobiti za izvajanje nalog,
ki izhajajo iz tega zakona. Predvideni stroški postavitve informacijskega sistema,
nove zaposlitve ter izobraževanja in usposabljanja bodo znašali okvirno 21 milijonov
SIT.
Vsakoletni stroški, povezani z vzdrževanjem sistema, usposabljanjem in
izobraževanjem delavcev, bodo znašali okvirno 1,9 milijona SIT letno.
Pri izvajanju nalog po zakonu predvidevamo, da bo potrebno tudi občasno
vključevanje zunanjih strokovnih institucij (inštituti in laboratoriji). Ocenjujemo, da
bodo ti stroški znašali povprečno 2,6 milijona SIT na leto.
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SEZNAM BLAGA Z DVOJNO RABO
Opredelitve pojmov

0

Razbogaten uran (depleted uranium):
uran, katerega vsebnost izotopov
naravnem uranu.

1

235

U je toliko zmanjšana, da je ta vsebnost manjša kot pri

Hlajenje iz taline (splat quenching):
postopek, pri katerem tok kovinske taline zaradi doseganja hitrega strjevanja zadeva ob hladilni
blok, pri čemer nastane kosmičast proizvod.
Opomba:
Hitro strjevanje (solidify rapidly) je strjevanje staljenega materiala pri stopnjah hlajenja, večjih
od 1000 K/s.

6

UglaŠljiv (tuneable):
sposobnost laserja, da proizvaja izhodno sevanje z vsako poljubno valovno dolžino prek območja
več laserskih prehodov. Laser, ki proizvaja različne izberljive črte z diskretnimi valovnimi
dolžinami znotraj enega laserskega prehoda, ne velja za uglašljivega.

'2

Adaptabilno krmiljenje (adaptive control):
krmilni sistem, ki upošteva danosti, ki nastajajo med delovno fazo (referenca: ISO 2806-1980).

0008

Aditivi (additives):
snovi, ki se uporabljajo pri izdelovanju eksploziv zaradi izboljšanja njihovih lastnosti.

6
8

Aktivni slikovni element (active pixel):
najmanjši posamezni element polprevodniške matrice (senzor), ki ima funkcijo fotoelektričnega
prenosa, če je izpostavljen svetlobi (elektromagnetnemu sevanju).

7

Sistem za aktivno krmiljenje letenja (active flight control system):
funkcionalna enota za preprečevanje neželenega gibanja zračnih plovil ali letečih teles ali
neželenih strukturnih obremenitev z avtonomnim obdelovanjem signalov, kijih daje več senzorjev,
in zagotavljanjem potrebnih krmilnih ukazov za avtomatsko krmiljenje.

ATA
KTA
ASA

Splošno dostopno (in the public domain):
nanaša se na tehnologijo ali programsko opremo, ki ju je mogoče brez omejitev
dobiti za njuno nadaljnjo širjenje (avtorske omejitve - copyright - ne odpravljajo splošne
dostopnosti).

0

Drug cepljiv material (other fissile material):
predhodno ločen americij 242m, kurij 245 in 247, kalifomij 249 in 251, vsi izotopi plutonija, z
izjemo plutonija 138 in 239, in vsak material, ki vsebuje naštete snovi.

0

Obogaten uran (uranium enriched in the isotopes 235 or 233):
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uran, ki v razmerju z izotopom 238 vsebuje izotop 235 ali 233 ali oba skupaj v večji količini kot
naravni uran (izotopno razmerje v naravnem uranu: 0,72%).
0007

Antiidiotipska protitelesa (anti-idiotypic antibodies):
protitelesa, ki se specifično vežejo na vez antigena.

5
6

• Uporabniku dostopna programirljivost (user-accessible programmability):
možnost za uporabnika, da lahko dodaja, spreminja ali izmenjuje programe z drugačnimi
metodami, ne pa
a) s fizikalno spremembo ožičenja ali povezav ali
b) s postavljanjem funkcijskih strežnih elementov skupaj z vnosom parametrov.

6

Ekvivalentna gostota (equivaknt density):
masa optike na enoto optične površine, ki se projecira na optično delujočo površino.

5

Asynchronous Transfer Mode (ATM):
transferni postopek, pri katerem je informacija razčlenjena v celice; asinhrono deluje v toliko,
kolikor je nadaljnji prenos celic odvisen od želene ali trenutne stopnje bitov (CCITT priporočilo
L.113).

5

ATM:
glej Asvnchronous Transfer Mode.

2

Resolucija (resolution):
najmanjši inkrement merilne naprave, pri digitalnih napravah najmanjši pomembni bit (referenca:
ANSI B-89.1.12).

6

Avtomatsko zasledovanje cilja (automatic target tracking):
obdelovalni postopek, pri katerem se ugotavlja in izdaja ekstrapolirano vrednost najverjetnejšeea
položaja cilja v realnem času.

8

Avtonomno delovanje (operate autonomously):
popolnoma skrit, brez zračnikov, vsi sistemi v obratovanju in z majhno hitrostjo, potrebno za varno
dinamično globinsko krmiljenje s pomočjo globinskih krmil, brez podpore oskrbovalne ladje ali
oskrbovalne baze na morski površini, morskem dnu ali obali in s pogonskim sistemom za pod
morsko gladino in nad morsko gladino.

2

Progovno krmiljenje (contouring control);
dvoje ali več numerično krmiljenih gibanj, ki se izvajajo skladno z ukazi, ki določajo naslednjo
potrebno pozicijo in pomične hitrosti, potrebne za dosego te pozicije. Te pomične hitrosti se
medsebojno spreminjajo v takšnem razmerju, da se proizvaja želeni tir (referenca: ISO/D1S ">8061980).

30
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5

Pasovna širina zvočnega kanala (bandvvith of one voice channel):
v primeru naprav za podatkovni prenos razvita za uporabo v zvočnem kanalu z 3100 Hz, skladno s
CCITT priporočilom G. 151.

5

Bazična programska oprema (generic software):
programska oprema za pomnilniško programirljiv (SPC) posredovalni sistem, ki je skupen vsem
sistemom istega tipa.
Opomba:
Delež, ki ga predstavlja banka podatkov, ne velja kot del bazične programske opreme.

2

Sklop za progovno krmiljenje (motion control boar.d):
elektronski sklop, ki je razvit posebej za to, da se računalniški sistem usposobi za hkratno
koordiniranje osnih gibanj obdelovalnih strojev za progovno krmiljenje.

0

Posebej cepljiv material (special fissible material):
plutonij 239, uran, obogaten z izotopom 235 ali 233, in vsak material, ki vsebuje omenjene snovi.

4

Slikovna obdelava (image enhancement):
obdelava od zunaj zvedenih slikovnih podatkov, ki nosijo informacije, z algoritmi kot časovna
kompresija, filtriranje, izvleček, izbira, korelacija, konvolucija ali transformacija med območji
(npr. Fast-Fourierjeva transformacija ali Walshova transformacija). Sem ne sodijo algoritmi, ki
uporabljajo le linearno ali vrtilno transformacijo posamezne slike, kot so translacija, izvleček
karakteristike, slikoven zajem ali napačen barvni prikaz.

0007

Biokatalizatoiji (biocatalysts):

,

encimi ali druge biološke spojine, ki vežejo specifične bojne strupe ali pospešujejo njihovo
razgradnjo.
0007

Biopolimeri (biopolymers):
biološke makromolekule kot:
a) encimi,
b) monoklonska, poliklonska ali antiidiotipska protitelesa,
c) posebej razviti ali posebej predelani receptorji.

0

Borov ekvivalent (BA) (boron equivalent);
številčni kazalnik, definiran kot
BA = UF koncentracija elementa Z v ppm
z UF kot preračunski faktor = (gammaz x AB)/(gammaB x Az)
pri čemer sta gammaB in gammaz povprečje učinka (v bamih) za absorpcijo termičnih nevtronov
za bor in element Z, AB in Az pa pomenita atomsko težo bora in elementa Z.

4

CE:
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glej Računski element.
7

CEP vrednost ([verjetnost krožne napake) CEO - Circular Error Probabiiity):
merilo za natančnost; vrednost je definirana kot radij kroga, centriranega na cilj pri specifični
oddaljenosti in znotraj katerega se delovne obremenitve pojavljajo v 50 odstotkov primerov.

6

Kemični laser (chemical laser):
laser, pri katerem se vzbujeni elementi proizvajajo z izhodno energijo kemične reakcije.

4

CTP:
glej Sestavljena teoretična obdelovalna stopnja (composite theoretical performance):

4
5

Datagram (datagram):
samostojen, neodvisen paket podatkov, ki vsebuje zadostne informacije o vodilni poti in se ga zato
lahko vodi od oddajniške k sprejemniški podatkovni postaji ne gleda na prej izmenjane vodilne
informacije med to oddajniško ali sprejemniško podatkovno postajo in omrežjem.

5

Podatkovna prenosna stopnja (data signalling rate):
stopnja bitov skladno z ITU priporočilom 53-36, pri čemer je treba upoštevati, da "baud" in "bit na
sekundo" za nebinamo modulacijo nista enaka. Upoštevajo se biti za kodiranje, preverjanje in
sinhronizacijo.
Opomba:
]. Pri določanju podatkovne prenosne stopnje niso vključeni strežni in nadzorni kanali.
2. Predpostavi se največjo prenosno stopnjo v eni smeri, torej največjo stopnjo bodisi v
oddajniški ali sprejemniški napravi.

5

Digitalno omrežje za integrirane storitve - ISDN (integrated services digital netv/ork):
enotno digitalno omrežje od enega do drugega konca (od uporabnika do uporabnika), v katerem se
prek priključnega voda centrale od enega uporabnika do drugega prenašajo podatki vseh
komunikacijskih oblik (npr. govor, besedilo, podatki, negibljive in gibljive slike).

1
2
9

5

Difuzijsko varjenje (diffusion bonding):
molekularno spajanje najmanj dveh različnih kovin v trdnem stanju v en kos s trdnostjo zvara, ki
ustreza trdnosti najšibkejšega materiala.
Digitalna prenosna stopnja (digital transfer rate):
skupna stopnja bitov informacije, ki se prenaša prek poljubnega medija (glej tudi Skupna digitalna
prenosna stopnja). '

4

Digitalni računalnik (digital computer):
Naprave, ki lahko v obliki ene ali več diskretnih variabel
a) sprejemajo podatke,
b) v trdem ali spremenljivem pomnilniku shranjujejo podatke ali ukaze;
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c) obdelujejo podatke s shranjenim ali spremenljivim zaporedjem ukazov in
d) izdajajo podatke.
Opomba:
Spremembe shranjenega zaporedja ukazov vključujejo zamenjavo fiksno programiranih pomnilnih
naprav, ne pa tudi fizične spremembe oličenja ali povezav.
2

Neposredno delujoče hidravlično stiskanje (direct acting hydraulic pressing):
postopek preoblikovanja, pri katerem je elastična blazina, napolnjena s tekočino, v neposrednem
stiku z obdelovancem.

7

Sistemi z nastavljivo cirkulacijo za izravnavo vrtilnega momenta ali za smemo krmiljenje
(circulation-controlled anti-torgue or circulation controled direction control systems):
Sistemi, pri katerih se zrak piha prek aerodinamične površine zaradi povečanja ali krmiljenja
zračnih sil, kijih proizvaja površine.

4

Tridimenzionalna (3-D) vektorska stopnja (three dimensional vector rate):
število vektorjev, ki se proizvedejo v eni sekundi, iz poligonskih črt z 10 slikovnimi elementi, ki so
testirani (clip tested) na prekoračevanje prikaznega območja in naključno usmerjeni (randomly
oriented), z x-y-z koordinatnim prikazom v formatu s plavajočo ali nepremično vejico (vzame se
prikaz, ki ima najvišjo tridimenzionalno vektorsko stopnjo).

7

Stopnja vrtinčenja (vrtavka) fdrift rate (gyro)]
odstopanje vrtavčnega izhodnega signala od referenčne vrednosti kot funkcija časa. Odstopanje je
sestavljeno iz statistično porazdeljenih in sistematičnih komponent in se izraža kot kotni premik na
enoto časa z ozirom na inercijski prostor.

5

Dinamično adaptabilno usmerjanje vodilne poti (dynamic adaptive routing):
avtomatska prometna obvoznica, ki temelji na prepoznavanju in analizi trenutnega aktualnega
stanja omrežja.
Opomba:
Sem ne sodijo prometnoobvozne odločitve, ki temeljijo na predhodno določenih informacijah.

3

Dinamični signalni analizatorji (dynamic signal snalvsers):
Signalni analizatorji, ki uporabljajo digitalne odčittfvalne ali pretvorniške postopke za dajanje
prikaza Fourierjevih spektrov obstoječe valovne oblike skupaj z amplitudnimi in faznimi
informacijami.

3

Širina pasu realnega časa (real-time bandwith):
pri dinamičnih signalnih analizatorjih največja širina frekvenčnega pasu, ki jo lahko analizator izda
za prikaz masovno shranjevanje, ne da bi pri analizi vhodnih podatkov povzročili nezveznost. Pri
analizatorjih z več kot enim kanalom se za izračunavanje uporablja izvedba kanalov, ki ima
največjo pasovno širino realnega časa.

2

Obdelava v realnem času (real-time processing):

29. februar 2000

33

poročevalec, št. 13

obdelava podatkov z računalniškim sistemom, ki v odvisnosti od razpoložljivih sredstev opravlja
določeno delo v zajamčenem času odgovora kot reakcija na zunanji dogodek, in sicer neodvisno od
vsakokratne obremenjenosti sistema.
0

Efektivni gram (effective gramme):
pri posebnem ali drugem cepljivem materialu je
a) za plutonij in uran 233 masa izotopov v gramih,
b) za obogateni uran z 1% ali več U-235 masa urana v gramih, pomnoženo s kvadratom njegove
obogatitve (v decimalnem zapisu),
c) za obogateni uran z manj kot 1% U-235 masa urana v gramih, pomnoženo z 0,0001,
d) za americij 242m, kurij 245 in 247 ter kalifomij 249 in 251 masa izotopov v gramih,
pomnoženo z 10.

3

Preproste učne naprave (simple educational devices):
oprema, konstruirana za učenje temeljnih znanstvenih principov in za demonstracijo delovanja
takšnih principov v učnih inštitucijah.

3

Čas umirjanja (settling time):
čas, ki ga potrebuje izhod pri preklopu med dvema poljubnima vrednostima, da za do polovice bita
doseže končno vrednost

4

Posamezen paket (fast select):
naprava, uporabljiva pri virtualni povezavi (virtual calls), ki končni podatkovni napravi omogoča,
da možnost podatkovnega prenosa razširi prek osnovnih funkcij virtualne povezave v
kompozicijske in dekompozicijske pakete klicev.
Opomba:
Paket (packet):
skupina binarnih enot, ki vsebuje podatke in signale za nadzor klicev in se prenaša kot celota
Podatki, signali za nadzor klicev in morebitne informacije za nadzor napak sestavljajo določen
format.

3
4
5

Elektronski sklop (eletronic assembly):
število elektronskih elementov (npr. vezni elementi, diskretni elementi, integrirana vezja itn.), ki so
medsebojno povezani zaradi izpolnjevanja določene ali več določenih funkcij. Sklop je zamenljiv
kot celota in gaje po navadi mogoče demontirati.
Opomba:
1. Vezni element (circuit element):
posamezna aktivna ali pasivna funkcijska enota elektronskega vezja, npr dioda, tranzistor,
upor, kondenzator.
2. Diskretni element (discrete element):
vezni element v lastnem ohišju z lastnimi zunanjimi priključki.

6

Elektronsko fazno krmiljene antenske skupine (electronically steerable phased arTay antenna):

34

29. februar2000

antena, katre žarek se tvori s fazno vezavo, t.j., smer sevanja se krmili s kompleksnimi vzbujalnimi
koeficienti elementov sevalnika. Smer sevanja pri oddajanju ali sprejemanju se lahko spreminja z
električnim signalom v azimutu ali/in višinskem kotu.
2

Končni efektorji (end-effectors):
obsegajo prijemala, aktivne orodne enote in vse drugo orodje, ki se montira na priključno flanšo na
koncu prijemalne roke ali prijemalnih rok robotov.
Opomba:
Aktivna orodna enota (active tolling unit):
naprava, ki obdelovancu dovaja gibalno silo, procesno energijo in senzorske signale.

4

Vmesnik končnih naprav (terminalinterface equipment):
naprave, v katerih telekomunikacijsko omrežje prejema in izdaje informacije, npr. telefon, končna
podatkovna naprava, računalnik, telefaks.

ATA
KTA
0025
0 do 9

Razvoj (development):
vključuje vse stopnje pred serijsko izdelavo, npr. konstruiranje, razsikovanje,
analiziranje, koncepti, sestavljanje in testiranje prototipov, načrti pilotskih serij.
konstrukcijski podatki, postopki za prenos konstrukcijskih podatkov v proizvod,
konfiguracijsko načrtovanje, integracijsko načrtovanje, lavout.

0007

Enzimi (enzymes):
biokatalizatorji za specifične kemične ali biokemične reakcije.

6

Območje zejetja (instrumented rangel):
specifično območje vidnega prikaza radarske naprave, v katerem so cilji povsem jasno prikazani.

2
4
7

0007

Ekspertni sistemi (expert svstems):
sistemi, ki dosegajo rezultate z aplikacijo pravil na podatke, ki se shranjujejo neodvisno od
programa, z najmanj eno izmed naslednjih sposobnosti:
a) avtomatska modifikacija izhodiščne kode, ki jo je vnesel uporabnik,
b) zagotavljanje poznavanja razredov problemov v kvazinaravnem jeziku ali
c) pridobivanje znanja, potrebnega za lasten nadaljnji razvoj sistema (simbolični trening).
Ekspresijaki vektorji (expression vectors):
nosilci (npr. plazmidi ali virusi), ki se uporabljajo za vnašanje genskega materiala v celice
gostiteljice.

3

Družina (family):
sestavljajo jo mikroprocesorji z
a) enako arhitekturo,
b) enako zakogo osnovnih ukazov in
c) enako tehnologijo (npr. NMOS ali le CMOS).

0

Vlaknasti ali nitkasti materiali (fibrous or filamentarv materials):
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]
2
8

4

vključujejo
a) neskončne monofile,
b) neskončne niti in rovinge,
c) trakove, tkanine, nepravilno plastovite pletenjače in pletenine,
d) rezana vlakna, zložena vlakna in povezana površinska koprena,
e) prosto prane mikrokristale (whiskers), monokristalin ali polikristalin, v vsaki dolžini,
f) pulpo iz aromatičnih poliamidov.
Tolranca v napaki (fault tolerance):
sposobnost računalniškega sistema, da po poljubni napačni funkciji poljubne komponente strojne
ali programske opreme brez človekovega posega dela naprej z določeno zmogljivostjo, ki
zagotavlja ohranjanje obratovanja, podatkovno integriteto in obnovo popolne funkcionalnosti v
določenem času.

5

Komunikacijska intema naprava [private automatic branch exchange (PABX)]:
avtomatska telekomunikacijska centrala, praviloma opremljena s strežnim mestom, ki je bila
razvita za zagotavljanje dostopa do javnega omrežja in uporabo internih naprav (telefonov) v eni
ustanovi (npr. podjetje, vlada, uprava).

5

Fiksen (fixed):

2

na kodime in kompresijske algoritme ne morejo vplivati zunanji parametri (npr. kriptografične ali
ključne variable) in jih uporabniki ne morejo spreminjati
\
Fleksibilna izdelovalna enota (flexible manufacruring unit) [imenovana tudi fleksibilni izdelovalni
sistem (flexible manufacturing system FMS) ali fleksibilna izdelovalna celica (flexible
manufacruring celi FMC)]
enota, ki vsebuje kombinacijo iz vsaj
a) enega digitalnega računalnika skupaj z njegovim glavnim pomnilnikom in njegovimi sorodnimi
napravami in
b) enega ali več naslednjih naprav:
1. obdelovalni stroji iz podštevilke 2B001c,
2. koordinatno merilni stroj iz kategorije 2 ali druge digitalno krmiljene linearne ali kotne
merilne stroje iz kategorije 2,
3. robote iz kategorije 2 ali številke 0017 iz dela 1 A kategorije 8,
4. digitalno krmiljena oprema iz številk 1B003, 2B003 ali 9B001,
5. pomnilniško programirana krmiljena oprema iz podštevilke 3B001a,
6. digitalno krmiljena oprema iz številke 1B001,
7. digitalno krmiljena elektronska oprema iz podštevilke 3A002c.

1
2
4
5
6
9

Leteča telesa (missils):
celoviti raketni sistemi in sistemi zračnih plovil brez posadke, ki lahko prenašajo
vsaj 500-kilogramski tovor na razdalji najmanj 300 km.
Opomba:
Ta definicija se nanaša na leteča telesa, ki so v postavkah označena s
karakteristikami 101 do 199 (del IC).
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6

Fluoridna vlakna (fluoride fibres):
vlakna, izdelana iz različnih fluoridnih spojin.

6

Focal plane array:
linearna ali dvodimenzionalna planama plast iz posameznih detektorskih elementov oz;
kombinacija iz več takšnih plasti, ki deluje v fokalni ravnini. Detektorski elementi so lahko s
selektivno elektroniko ali brez nje.
Opomba:
Ta definicija ne opisuje plastovite izvedbe (stack) posameznih detektorskih elementov ali
posamezne detektorje z dvema, tremi ali več elementi, pod predpostavko, da ne delujejo po načelu
"time delay and integration

6

Frekvenčni preskok (radar) [frequency agility (radar)]:
vsak postopek, pri katerem se nosilna frekvenca impulznega radarskega oddajnika v
psevdonaključnem zaporedju med posameznimi radarskimi impulzi ali skupinami radarskih
impulzov spremeni za velikost, ki je enaka ali večja od pasovne širine radarskega impulza.

5

Postopek frekvenčnega preskoka [frequency agility (or frequency hopping)]:
postopek razklonskega spektra. Pri tem se prenosna frekvenca posameznega telekomunikacijskega
kanala s krmiljenjem spreminja v diskretnih stopnjah.
f

3

Frekvenčni sintetizator (frequency syntheziser):
neglede na tehniko, ki.se uporablja v posameznem primeru, vsaka vrsta izvora frekvenc ali merilni
oddajnik, ki na enem ali več izhodih oddaja mnoštvo sočasno ali izmenično obstoječih izhodnih
frekvenc, kijih ureja, izvaja ali krmili manjše število normalnih ali krmilnih frekvenc.

3
5

Preklopni čas frekvence (frequency svvitching time):
maksimalno potrebni čas (t.j. zakasnitveni čas) signala pri preklopu iz izbrane izhodne frekvence
na drugo izbrano izhodno frekvenco za dosego
a) frekvence znotraj 100 Hz končne frekvence ali
b) izhodnega nivoja znotraj 1,0 dB končnega izhodnega nivoja.

0007

Za vojno uporabo (adapted for use in war):
vsaka sprememba ali načrtni izbor (npr. sprememba čistosti, časa skladiščenja, virulence,
karakteristik širjenja ali odpornosti proti UV sevanju), ki se izvaja zaradi povečanja učinkovitosti
pri bojnem onesposabljanju ljudi ali. živali, poškodovanju opreme ali uničevanju pridelkov ali
okolja.

1

Atomizacija plina (gas atomisation):
postopek, pri katerem se tok taline zlitine kovin z visokotlačnim plinskim tokom atomizira v
kapljice s premerom < 500 mm.

2

Natančnost (accuracy):
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maksimalno pozitivno ali negativno odstopanje prikazane vrednosti od priznane orientacijske ali
dejanske vrednosti. Po navadi se meri kot nenatančnost (pozicijska, merilna nenatančnost).
6

Geografsko razporejen (geographicaI!y dispersed):
senzorji veljajo za geografsko razporejene, če razdalja med vsakim senzorjem meri več kot 1500 m
v vse smeri. Mobilni senzorji načeloma veljajo za geografsko razporejene.

^

5

Skupna digitalna prenosna stopnja (total digital transfer rate):
število bitov, vključno z biti za kodiranje, overhead itn, na enoto časa, ki- se prenaša med
korespondirajočimi napržvami in digitalnim prenosnim sistemom (glej tudi Digitalna prenosna
stopnja).

3

Skupna gostota toka (overall current density):
skupno število ampere-ovojev v vretenu (to je vsota vseh ovojev, pomnoženo z maksimalnim
tokom, ki teče v vsakem ovoju), deljeno s skupno prerezno površino vretena (vključno
superprevodne žice, kovinske matrice, v katerih so superprevodne žice, oplaščenje, vsi hladilni
kanali itn.).

5

Postopek razklonskega spektra (spread spectrum):
tehnika, pri kateri se energija v sorazmerno ozkem kanalu razdeljuje prek bistveno širšega spektra.

6

Razklonski spekter (radar) [spread spectrum (radar)]:
vsak modulacijski postopek z namenom razširitve pasovne širine relativno ozkopasovnega spektra
signala z naključnim ali psevdonaključnim kodiranjem.

6

Kakovostno preklopljeni laser (Q-switched laser);
laser, pri katerem se energija nabira v obrobni inverziji ali optičnem resonatorju in se nato emitira
v impulzu.

4

Glavni element (principal element);
element, katerega izmenjalna vrednost znaša več kot 35% skupne vrednosti celotnega sistema.
Vrednost elementa je cena, ki jo proizvajalec ali integrator sistema plača za ta element. Skupna
vrednost je običajna mednarodna prodajna cena, ki jo nepovezani kupci plačajo v času izdelave ali
dobave.

4

Glavni pomnilnik (main storage);
primarni pomnilnik za podatke ali ukaze za hiter dostop prek centralne enote. Sestavljajo ga interni
pomnilnik digitalnega računalnika in vse vrste hierarhične razširitve kot vmesni pomnilnik (cache)
ali dodatni ponilnik z nesekvenčnim neposrednim dostopom.

2

Vroče izostatično zgoščevanje (hot isostatic densification):
postopek, pri katerem se ulitek pri temperaturi nad 375 K (+120 °C) v zaprti komori s tlakom
enakomerno pretaka v vseh smereh nad medijem tako, da se zmanjšajo ali odpravijo vse pore v
notranjosti ulitka.
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ATA
KTA
0018
0025
0 do 9
9

Proizvodnja (production):
vključuje vse izdelovalne faze, kot npr. konstruiranje, priprava izdelave, izdelava,
integracija, montaža, kontrola, preskusi (testi), zagotavljanje kakovosti.

Proizvodne naprave (production facilities):
oprema in posebej zanjo razvita programska oprema, vgrajena v naprave za razvoj ali za eno ali
več proizvodnih faz.
Opomba:
Ta definicija se nanaša na proizvodne naprave, ki so v postavkah navedene s karakteristikami 101
do 199 (del J C).

1
9

Proizvodna oprema (production equipment):
orodja, šablone, naprave za vodenje orodja, osniki, livarske forme, utopi, in vpenjalne in
usmerjevalne naprave, kontrolne naprave in druge naprave in njihovi elementi, ki so posebej
konstruirani ali spremenjeni za razvoj ali eno ali več proizvodnih faz.
Opomba:
Ta definicija se nanaša na proizvodno opremo, ki je v postavkah navedena s karakteristikami 101
do 199 (del 1C).

A

Najvišja prenosna stopnja bitov (maximum bit transfer rate):
polprevodniškega pomnilnika: število podatkovnih bitov, prenesenih v eni sekundi med
pomilnikom in pripadajočim krmiljenjem.
diskovne pomnilniške enote: stopnja internega podatkovnega prenosa, izračunana, kot sledi:
MBTR (bit/s) B x R x T, pri čemer je
B = maksimalno število bitov na pas, ki se lahko bere v enem obratu,
R = število obratov na sekundo,
T = število pasov, ki se lahko sočasno berejo ali popisujejo.

4

Hibridni računalnik (hybrid computer):
naprave, ki lahko
a) sprejemajo podatke,
b) obdelujejo podatke v analognem in digitalnem prikazu,
c) izdajajo podatke.

6

Impulzna kompresija (pulse kompression):
kodiranje in obdelava radarskega impulza večje impulzne širine z rezultatom impulza manjše širine
in večje resolucije ob ohranirvi prednosti, kijih ima večja impulzna energija.

5

Varnost informacij (information security):
vsa sredstva in funkcije, ki varujejo možnost dostopa, zaupnost ali integriteto informacij ali
komunikacij, z izjemo sredstev in funkcij za zavarovanje pred funkcijskimi motnjami. Vključeni
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so: kriptotehnika, kriptoanaliza, zaščita pred kompromitirajočim sevanjem in zavarovanje
računalnika.
Opomba:
Kriptoanaliza (cryptoanalysis):
analiza kriptosistema ali njegovih vhodov in izhodov zaradi izvajanja zaupnih variabilnih ali
občutljivih podatkov skupaj z nešifriranim tekstom (ISO 7498-2-1988 (E)„ paragraf 3.3.18).

9

Notranja prevleka (interior lining):
primerna za zvare med trdim gorivom in ohišjem ali izolacijsko plastjo; po navadi tekoča
disperzija na polimemi bazi iz žarovzdržnega ali izolimega materiala, npr. z ogljikom napolnjen
HTPB ali drug polimer s strjevalnim dodatkom, s katerim se z naprševanjem ali namazom preplasti
notranjost ohišja.

3

Inetgrirano hibridno vezje (hvbrid integrated circuit):
vsaka kombinacija iz integriranih vezij ali integriranega vezja s veznimi elementi ali diskretnimi
elementi, ki so medsebojno povezani zaradi izpolnjevanja določene funkcije ali več določenih
funkcij, in sicer z naslednjimi lastnostmi:
- z vsaj enim elementom brez lastnega ohišja,
- medsebojno povezani z uporabo tipičnih IC postopkov izdelave,
- zamenjljivi kot celota in
- po navadi nerazstavljivi.
Opomba:
J. Vezni element (circuit element)
nedeljiva aktivna ali pasivna funkcijska enota elektronskega vezja, npr. dioda, tranzistor, upor,
kondenzator.
2. Diskretni element (discrete component):
vezni element v lastnem ohišju z lastnimi zunanjimi priključki.

3

Integrirano multičipno vezje (multichip integrated circuit):
dvoje ali več monolitno integriranih vezij, ki so vezana na skupni substrat.

3

Integrirano optično vezje (optical integrated circuit):
monolitno integrirano vezje ali integrirano hibridno vezje z enim ali več integriranimi elementi, ki
so konstruirani za uporabo v optičnih računalnikih kot fotosenzorji ali fotooddajniki ali za
izvajanje optične ali elektrooptične funkcije ali več optičnih ali elektrooptičnih funkcij.

3

Integrirano plastovito vezje (film type integrated circuit):
izvedba veznih elementov in kovinskih prevodniških spojev, ki nastane z izločitvijo debelejše ali
tanjše plasti na izolirnem substratu.
Opomba:
Vezni element (circuit element):
posamezna aktivna alt pasivna funkcijska enota elektronskega vezja, npr. dioda, tranzistor, upor,
kondenzator.
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6

Intrinzični merilniki gradienta magnetnega polja (intrinsic magnetic gradiometers):

5

naprave za meijenje gradienta magnetnega polja, ki vsebujejo posamezen merilnik gradienta
magnetnega polja in pripadajoča elektronska vezja in dajejo izhodni signal, ki je proporcionalen
merjenemu gradientu magnetnega polja (glej tudi Merilniki gradienta magnetnega polja).
,
ISDN:

I

glej Digitalno omrežje za integrirane storitve (integrated services digital netv/ork).
1

Izolirane žive kulture (isolated live cultures):
vključujejo kulture v zmrznjeni obliki ali kot suhe preparate.

9

Izolacija (insulation):
za elemente raketnega motorja (t.j., ohišje, šobni dovod, pokrov ohišja); vključuje strjen ali
polstrjen gumijast vezni material, ki vsebuje izolacijski ali žaroodporen material, in se lahko
uporablja tudi za napetostno razbremenitev.

2

Izostatične stiskalnice (isostatic presses):
imajo zaprto tlačno komoro, v kateri se nad različnimi mediji (plin, tekočina, delci trdne snovi)
proizvaja tlak, ki na obdelovanec deluje v vseh smereh enako.

3

Jedrski reaktor (nuclear reactor):
obsega vse elemente v notranjosti reaktorske posode ali z reaktorsko posodo neposredno povezane
elemente, naprave za krmiljenje nivoja moči reaktorskega jedra in elemente, ki po navadi
vsebujejo primarno hladilno sredstvo reaktorskega jedra in z njim prihajajo v neposredni kontakt
ali ga neposredno krmilijo.

1

Predhodna oblika (preform) ogljikovih vlaken (carbon fibre preform):
urejena izvedba nepreplastenih in preplastenih vlaken za postavitev okvirne konstrukcije enega
dela, preden se doda matrika za oblikovanje zveznega materiala.

2 ,

Kombinirana obračalna krožna miza (compound rotary table):
miza, s katero se lahko vrti in obrača obdelovanec z dvema nevzporednima osema, ki ju je mogoče
simultano koordinirati za progovno gibanje.

5

Krmiljenje komunikacijskega kanala (communications channel controller):
fizikalni vmesnik za krmiljenje poteka sinhronih ali asinhronih digitalnih podatkovnih tokov. Gre
za sklop, ki ga je mogoče integrirati v računalnik ali telekomunikacijske naprave zaradi
omogočanja komuniciranja.

1
3
6

Kritična temperatura (imenovana tudi temperatura prehoda v superprevodnost)
[critical temperature (or transition temperature)]:
posebnega superprevodnega materiala je temperatura, pri kateri material povsem izgubi upor proti
pretoku enosmernega toka.
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5

Kriptotehnika (cryptography):
tehnika načel, sredstev in metod transformacije podatkov z namenom, da se naredi nerazpoznavno
njihovo vsebino ter prepreči njihovo nenadzorovano spremembo ali nedovoljeno uporabo.
Kriptotehnika se omejuje na transformiranje informacij z uporabo enega ali več tajnih parametrov
(npr. ključne variable) ali pripadajočega ključnega upravljanja.
Opomba: Tajni parameter (secret parameter):
konstanta ali ključ, ki se ju varuje pred drugimi ali sta znani le določeni skupim oseb.

0023
0, 2,
3, 5,
6, 9

Laser (laser):
Izvedba elementov za proizvajanje prostorsko in časovne koherentne svetlobe,
ki jo ojača stimulirana emisija žarčenja.
Opomba:
Glej tudi Kemični laserji, Kakovosmo preklopljeni laserji, Super-High-P ower laserji, Transferni
laserji.

7

Močnostno upravljanje (power management):
moč, preneseno na signal višinomera, spremeni tako, daje dobljena moč v višini zračnega plovila
vedno najmanjša potrebna moč za določitev višine.

5

Predhodne oblike (preforims) prevodnika svetlobnih valov (optical fibre preforms):
drogovi, bloki ali palice iz stekla, umetne snovi ali drugih materialov, ki so posebej obdelani za
nadaljnjo predelavo v prevodnike svetlobnih valov. Lastnosti predhodnih oblik (preforms)
določajo temeljne parametre iz njih dobljenih prevodnikov svetlobnih valov.

2

Linearnost (linearity):
maksimalno odstopanje dejanske karakteristike (srednja vrednost zgornjih in spodnjih izmerjenih
vrednosti) - v pozitivni in negativni smeri - od premice, ki je postavljena tako, da se največja
odstopanja izravnavajo in držijo čim manjša.

4

Local Area Nenvork (local area nenvork):
sistem za podatkovno komunikacijo, ki
a) omogoča neposredno medsebojno komunikacijo poljubnega števila neodvisnih podatkovnih
naprav in
b) je omejen na ozko geografsko območje (npr. poslovna stavba, tovarna, univerzitetni kompleks,
blagovnica itn.).
Opomba:
Podatkovna naprava (data device):
naprave, ki lahko oddajajo ali sprejemajo digitalne nize podatkov.

7
9

Zračno plovilo (aircraft):
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plovilo z nepremičnimi, obračljivimi ali krožečimi (helikopter) nosilnimi površinami, s premičnimi
rotorji in gibljivimi krili (glej tudi Civilna zračna plovila).
6

Merilniki gradienta magnetnega polja (magnetic gradiometers):
naprave za merjenje prostorske spremembe magnetnih polj izvorov zunaj naprave. Merilec
gradienta magnetnega polja je sestavljen iz več magnetometrov in pripadajočih elektronskih vezij,
katerih izhodni signal je merilo za gradient magnetnega polja (glej tudi Intrinzični merilniki
gradienta magnetnega polja).

6

Magnetometri:
Naprave za merjenje magnetnih polj izvorov zunaj naprave. Magnetometer je sestavljen iz
posameznega merilnika magnetnega polja in pripadajočih elektronskih vezij in daje izhodni signal,
kije proporcionalen merjenemu magnetnemu polju.

1
6
8
9
1

Matrika (matrix):
v bistvu enotna faza, ki polni prostor med delci, whiskerji ali vlakni.

Mehansko legiranje (mechanical alloying):
postopek legiranja, ki ga tvori vezanje, razbijanje in ponovno vezanje elementarnega in
predlegimega prahu z mehanskim udarjanjem. Nekovinski delci se lahko v leguro vnašajo z
dodajanjem ustreznega prahu.

5

Medijska dostopna enota (media access unit):
naprava, ki vsebuje enega ali več komunikacijskih vmesnikov (krmiljenje dostopa do omrežja,
krmiljenje komunikacijskega kanala, modem ali računalniški zbimi vodnik), da bi omogočilo,
priključitev terminala na omrežje.

4

Večkratna obdelava podatkovnega toka (multi-data-stream processing):
mikroprogramska tehnika ali tehnika računalniške arhitekture za simultano obdelovanje najmanj
dveh podatkovnih nizov ob krmiljenju vsaj enega niza ukazov kot:
a) SIMD (dingle instruetion multiple data) za npr. vektorske ali array računalnike,
b) MSIMD (multiple single instruetion multiple data),
c) M1MD (multiple instruetion multiple data) skupaj z zgoščeno (tightly), tesno (closely) ali
ohlapno (loosely) vezanimi arhitekturami ali
d) strukturirane izvedbe (podatkovna polja) računskih enot skupaj s sistoličnimi array računalniki.
Opomba:
Mikroprogram (microprogramme):
niz elementarnih ukazov, trajno shranjenih v posebnem pomnilnem območju in katerih izvajanje se
sproži z vnosom referenčnega ukaza v register ukazov.

5

Večstopenjska varnost (multilevel security):
sistem, ki vsebuje informacije z različno stopnjo zaupnosti in omogoča simultani dostop
uporabnikov različnih varnostnih pooblastil (skupine uporabnikov), vendar pa preprečuje
uporabnikom dostop do informacij, za katere niso pooblaščeni.
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Opomba:
Večstopenjska varnost zadeva varnost računalnikov, ne pa tudi njihovo zanesljivost, ki se nanaša
na preprečevanje napak ali splošne človekove zatajitve.
2

Merilna nenatančnost (measurement uncertainty):
karakteristika, ki izraža območje, v katerem se okoli navedene vrednosti s 95-odstotno statistično
gotovostjo nahaja pravilna vrednost merjene količine. Vključuje nekorigirana sistematična
odstopanja, nekorigiran inverzni razpon in naključna odstopanja (referenca: VDI/VDE 2617, 1.
list).

3

Mikroračunalnik (microcomputer microcircuit):
monolitno integrirano vezje ali integrirano multičipno vezje z aritmetično-logično enoto (ALU), ki
je primerna za izvajanje splošnih ukazov iz internega pomnilnika za obdelavo podatkov, shranjenih
v internem pomnilniku.
Opomba:
Interni pomnilnik se lahko razširi tudi z zunanjim pomnilnikom.

1
2

Mikroorganizmi (microorganisms):
bakterije, virusi, mikroplazma, rikecije, klamidije ali glivice v naravni, adaptirani ali modificirani
obliki bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot material, ki je bil načrtno cepljen ali
kontaminiran s takimi kulturami.

3

Mikroprocesor (microprocessor microcircuit):
monolitno integrirano vezje ali integrirano multičipno vezje z aritmetično-logično enoto (ALU), ki
je primerna za izvajanje niza splošnih ukazov iz zunanjega pomnilnika.
Opomba:
J. Mikroprocesor po navadi ne vsebuje uporabniku dostopnega pomnilnika kot integriranega
elementa, vendar pa se lahko za izpolnjevanje njegovih logičnih funkcij uporablja pomnilniško
mesto, kije na voljo na čipu.
2. Ta definicija zajema tudi komplete čipov, ki so bili razvili za to, da sklopljeni skupaj delujejo
kot mikroprocesor.

0004
0008

Vojaška pirotehnika (military pvrotechnics):
zmesi iz trdih in tekočih goriv z nosilci kisika, pri katerih pride po vžigu do energetske kemične
reakcije, ki povzroči specifični časovni zamik ali toploto, šum, dim, meglo, svetlobo ali infrardeče
sevanje. Med vojaške piroforje sodi tudi podskupina pirotehnike, ki ne vsebuje nosilcev kisikov in
se na zraku spontano vžge.

0008

Vojaško razstrelivo (military high explosives):
trde, tekoče ali plinaste snovi ali zmesi snovi, ki so potrebne za to, da se pri njihovi uporabi kot
primarni, ojačevalni ali glavni naboji v bojnih glavah, izstrelkih in drugih načinih vojaške uporabe
sprožijo detonacije.

0008

Vojaška goriva (mi 1 itary prepellants):
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trde, tekoč ali plinaste snovi ali zmesi snovi, ki se uporabljajo za pogon projektilov in letečih teles
ali za sproščanje plinov, potrebnih za pogon pomožnih in dodatnih naprav za evidentirano vojaško
opremo. Le-ti po vžigu izgorevajo ali deflagrirajo in pri tem sproščajo zadostne količine plina,
potrebne za določeno delovanje, ne da bi se deflagracija (ali izgorevanje) razvila v detonacijo.
0

Z izotopoma 235 ali 233 obogaten uran (uranium enriched in the isotops 235 or 233):
uran, ki v razmerju z izotopom 238 vsebuje izotop 235 ali 233 ali oba skupaj v večji količini kot
naravni uran (izotopno razmerje v naravnem uranu: 0,72%).

6

Medsebojno povezani radarski senzorji (interconnected radar sensors);
dva ali več radarskih senzoijev, ki lahko v realnem času medsebojno izmenjujejo podatke.

3
5

Trenutna pasovna širina (instantaneous bandvvidth):
pasovna širina, pri kateri izhodna moč ostane konstantna znotraj tolerance velikosti 3 dB, ne da bi
bilo treba prilagajati druge funkcijske parametre.

6

Monolitni substrati (substrate blanks):
monolitne spojine z dimenzijami, ki so primerne za izdelavo optičnih elementov, kot so zrcala in
leče.

3

Monolitno integrirano vezje (monolithic integrated circuit):
kombinacija iz pasivnih in aktivnih veznih elementov ali obeh skupaj, ki
a) so oblikovani z difuzijskimi, implatacijskimi ali izločevalnimi postopki v ali na posameznem
polprevodniškem substratu, tako imenovanem čipu,
b) so neposredno medsebojno povezani in
c) izvajajo eno ali več funkcij vezja.
Opomba:
Vezni element (circuit element):
posamezna aktivna ali pasivna funkcijska enota elektronskega vezja, npr. dioda, tranzistor, upor,
kondenzator.

6

Multispektralni slikovni senzorji (multispectral imaging sensors):
lahko sočasno ali zaporedoma zajemajo slikovne podatke dveh ali več diskretnih spektralnih
pasov. Senzorji z več kot dvajsetimi spektralnimi pasovi se označujejo tudi kot hiperspektralni
slikovni senzorji.

0

Naraven uran (natural uranium):
uran z mešanico izotopov, ki po navadi nastopa v naravi.

5

Omrežni prehod (gateway):
s poljubno kombinacijo naprav in programske opreme realizirana funkcija za izvajanje pretvarjanja
konvencij za prikazovanje, obdelovanje ali prenašanje informacij, ki se uporabljajo v sistemu, v
ustrezne, vendar različne konvencije drugega sistema.
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4
5

Krmiljenje dostopa do omrežja (netv/ork access controller):
fizikalni vmesnik pred decentralnim omrežjem. Pri tem se uporablja skupni prenosni medij, ki
povsod deluje z enako digitalno prenosno stopnjo in ponuja poljubno posredovanje prek omrežja
(npr. token ali carrier sense). Sprejemajo se medsebojno neodvisni podatkovni paketi ali
medsebojno neodvisne podatkovne skupine, ki so ustrezno adresirane (npr. IEEE 802). Krmiljenje
dostopa do omrežja predstavlja sklop, ki se ga lahko integrira v računalnike ali telekomunikacijske
naprave z namenom, da jim omogoči dostop do telekomunikacij.

4

Nevronski računalnik (neural computer):
računalo, ki je konstruirano ali spremenjeno za posnemanje obnašanja enega ali več nevronov,
torej računalo, ki je na podlagi lastnosti svoje strojne opreme primemo za reguliranje rangiranj in
števila povezav številnih računskih enot v odvisnosti od obdelovanih podatkov.

7

Ničelna točka (merilnik pospeškov) [bias (accelerometer)]:
signal, ki ga daje merilec pospeškov brez obstoječega pospeška.

2

Numerično krmiljenje (numerical control):
avtomatsko krmiljenje procesa z napravo, ki uporablja numerične podatke, ki se po navadi vnašajo
med delovanjem (referenca: ISO 2382).

5

Optično posredovanje (optical switching):
posredovanje ali preklapljanje optičnih signalov brez njihovega pretvarjanja v elekrrične signale.

4

Optični računalnik (optical computer):
računalnik, ki je konstruiran ali spremenjen za svetlobni prikaz podatkov. Njegova logična vezja
temeljijo na neposredno vezanih optoveznih elementih.

5

Optična ojačitev (optical amplification):
ojačevalna tehnika za optične komuniciranje, ki omogoča ojačitev optičnih signalov brez njihove
pretvorbe v električne signale, npr. z uporabo optičnih polprevodniških ojačevalnikov ali LWL
luminescenčnih ojačevalnikov

5

PABX: glej Komunikacijska interna naprava.

5

Osebna mikroprocesorska kartica (personalized smart card):
čipna kartica z mikroprocesorskim/mikroračunalniškim vezjem skladno z ISO/IEC 781, ki jo je
njen izdajatelj programiral in jo njen uporabnik ne more spremeniti.

2

Odstopanje planskega teka (camm ing):
sprememba osne lege pri vrtenju delovnega vretena, merjena navpično na čelno ploskev vretena v
bližini oboda čelne ploskve (referenca: ISO 230, I. del, št. 5.63).

2

Program (programme):
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5

niz ukazov za izvajanje procesa v eni obliki ali pretvorljiv v obliko, ki jo lahko izvaja elektronski
računalnik.

4

Procesni reakcijski čas (čas reakcije na globalno prekinitev) (global interrupt latency time):
čas, ki ga računalniški sistem potrebuje, da prepozna prekinitev (interrupt), ki jo je povzročil nek
dogodek, in da preklopi na drug shranjeni program (task) zaradi obdelave nastale prekinitve.

6

Trajanje impulza (pulse duration):
trajanje laserskega impulza, merjeno kot polna širina razpolovnega časa intenzivnostnega
maksimuma (FWHI).

1

Pulverizacija (comminution):
postopek, pri katerim se material z lomljenjem, drobljenjem ali mletjem predela v majhne delce.

4

Izvorni kod ali izvorni programski jezik (source code or source language), imenovano tudi
programski kod ali primarni programski jezik:
ustrezen opis enega ali več procesov, ki se lahko s programimim sistemom pretvori v kod za strojni
zagon (ciljni kod ali ciljni programski jezik, tudi objektni kod).

7
9

Vesoljska plovila (spacecraft):
aktivni in pasivni sateliti in vesoljske sonde.

6

Stopnja šuma (noise leve!):
merilo, ki temelji na spektralni močnostni gostoti električnega signala. Vrednost vrh-vrh stopnje
šuma je enaka S2pp = 8 N0 (f2 - fj), pri čemer je Spp amplituda med dvema vrhovoma signala (npr.
v nT), N0 spektralna močnostna gostota (npr. nT^/Hz), f2 - f] pa pasovna širina, ki nas zanima.

4

Računski element (computing element, CE):
najmanjša računajoča enota, ki daje aritmetičen ali logičen rezultat.

8

Doseg (range):
*
polovica maksimalne razdalje, ki jo lahko opravi podvodno plovilo.

0007

Dražila (riot control argents):
snovi, ki povzročajo prehodna draženja ali telesne hibe, ki izginejo v nekaj minutah po prenehanju
delovanja. Ne obstaja resna nevarnost trajnih poškodb in medicinsko zdravljenje je potrebno le
redko.

0017

Robot (robot):
delovni sistem z možnostjo progovnega ali točkovnega krmiljenja, ki ima lahko senzorje in vse
naslednje lastnosti:
a) večfunkcionalnost,
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b) zmožnost, da s spremenljivimi gibi v tridimenzionalnem prostoru naravnava in pozicionira
material, posamezne dele, orodja ali posebne naprave,
c) dvoje ali več regulacijskih pogonov ali aktivatorjev, ki lahko vključujejo tudi koračne motorje,
in
d) uporabniku dostopna programirljivost s postopkom vnašanja/reproduciranja (teach/playback)
ali z uporabo elektronskega računalnika, kije lahko tudi pomnilniško programirano krmiljenje,
tj., brez človekovega posega.
Opomba:
Ta definicija ne zajema naslednje naprave:
a) delovne sisteme z možnostjo zgolj ročnega ali daljinskega krmiljenja,
b) delovne sisteme s fiksnim delovanjem (gibalni avtomati), ki izvajajo mehansko določene gibe.
Program je mehansko omejen s fiksnimi omejevalniki (npr. zatiči ali utori). Potek gibov in
izbira tirov ali kolov se lahko spreminjata mehansko, ne pa tudi elektronsko ali električno, '
c) mehansko krmiljeni delovni sistemi s spremenljivim potekom (gibalni avtomati), ki izvajajo
mehansko določene gibe. Program je mehansko omejen s fiksnimi omejevalniki (npr. zatiči ali
utori). Potek gibov in izbira tirov ali kolov sta spremenljiva znotraj določenega programskega
poteka. Spremembe ali modifikacije programskega poteka (npr. z zamenjavo ali izmenjavo
utorov) v eni ali več oseh gibanja se lahko izvajajo le z mehanskimi postopki,
d) pogonsko neregulirani delovni sistemi s spremenljivim potekom (gibalni avtomati), ki izvajajo
mehansko določene gibe. Program je spremenljiv, potek dela pa poteka le po binarnem signalu
iz mehansko določenih, električnih binarnih aparatov aliprestavljivih omejevalnikov,
e) regalne pre.vozne naprave, ki se kot delovni sistemi označujejo s kartezijskimi koordinatami in
izdelujejo kot bistven sestavni del vertikalnih skladiščnih objektov in so konstruirane tako, da
lahko vnašajo skladiščeno blago v skladiščne objekte ali iz njih prinašajo.
]

Rotacijska atomizacija (rotarv atomisation):
postopek, pri katerem se raztaljen kovinski tok ali kovinsko talino s centrifugalno silo razpršuje v
kapljice s premerom < 500 jim.

2

Odstopanje krožnega teka (runout - out of true running):
radialna sprememba lege pri vrtenju delovnega vretena, merjena navpično na os vretena na zunanji
ali notranji ploskvi vretena, kije predmet testiranja (referenca: ISO 230, 1. del, št. 5.61).

1

Talilna ekstrakcija (melt extraction):
postopek, pri katerem se kratek segment rotirajočega bloka zaradi dosege hitre strditve in
ekstrakcije trakastega legiranega proizvoda potopi v kovinsko legimo talino.
Opomba:
Hitro strjevanje (solidify rapidly) je strjevanje staljenega materiala pri stopnjah hlajenja, večjih
od 1000 K/s.

6

Nihajna dolžina (beat length):
razdalja, ki jo morata opraviti dva sprva v fazi nahajajoča se ortogonalno polarizirana signala, da
se doseže fazna razlika 2 m radiana.

2

Vrtljivo vreteno (tilting spindle):
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orodno vreteno, ki med postopkom obdelovanja spreminja kotno pozicijo svoje središčnice glede
na vsako drugo os.
5

SDH: glej Synchronous Digital Hierarchy.

5

SHPL: glej Super-High-Power laserji.

3

Signalni analizatorji (signal analysers):
naprave, ki merijo in lahko prikazujejo glavne značilnosti deležev posameznih frekvenc iz
večfrekvenčnih signalov. Glej tudi Dinamični signalni analizatorji.

3
4
5

5

Obdelava signalnih podatkov (signal processing):
obdelava od zunaj prihajajočih signalov, ki nosijo informacije, z algoritmi kot časovna kompresija,
filtriranje, izvleček, izbira, korelacija, konvolucija ali transformacija med območji (npr. FastFourierjeva transformacija ali Walshova transformacija).
Signaliziranje prek centralnega kanala za dajanje znakov (common channel signalling):
postopek signaliziranja med centralami, pri katerem se prek enega samega kanala posredujejo
signalizacijske informacije za številne povezave ali klice in druge informacije, npr. za omrežno
krmiljenje (Network Management), pri čemer se uporabljajo adresirana sporočila (labelled
messages).

3

Potovalni čas signala osnovnega preklopa (basic gate propagation delay time):
vrednost potovalnega časa signala z ozirom na osnovni preklop, ki se' uporablja v družini
monolitno integriranih vezij. Za dano družino vezja se lahko ta vrednost navaja bodisi kot
potovalni čas signala na tipičen osnovni preklop ali kot tipičen potovalni čas signala na preklop.
Opomba:
Potovalni čas signala osnovnega preklopa ne smemo zamenjavati z vhodnim/izhodnim
zakasnitvenim časom kompleksnega, monolitno integriranega vezja.

7

Skalami faktor (vrtavka ali merilec pospeškov) [scale factor (gyro or accelerometer)]:
razmerje med spremembo izhodne količine in spremembo merjene količine. Kot skalami faktor se
na splošno označuje vzpon ravne premice, ki se jo lahko po postopku najmanjših kvadratov
prilagodi vhodnim in izhodnim vrednostim, tako da se vhodna količina ciklično spreminja nad
območjem vhodne količine.

ASA
0024
0 do 9

Programska oprema (software):
zbir enega ali več parametrov ali mikroprogramov, ki so fiksirani na poljubnem dosegljivem
(izraznem) mediju.
Opomba:
Mikroprogram (microprogramme):
niz elementarnih ukazov, trajno shranjenih v posebnem pomnilnem območju in katerih izvajanje se
sproži z vnosom referenčnega ukaza v register ukazov.

5

SONET:
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glej Synchronous Optical Netv/ork.
2
3
5

Pomnilniško programirljiv (stored programme controller):
krmiljenje, ki v elektronskem pomnilniku shranjuje ukaze, ki jih lahko uporablja procesor za
izvajanje predhodno določnih funkcijskih potekov.
Opomba:
Oprema je lahko pomnilniško programirljiva neodvisno od tega, ali se elektronski pomnilnik
nahaja zunaj ali znorraj opreme.

5

Spektralna efektivnost (spectral efficiency):
navedba vrednosti za prikaz efektivnosti prenosnega sistema, ki uporablja kompleksen
modulacijski postopek, npr. QAM (kvadratuma amplitudna modulacija), Trellis kodiranje, QSPK
(Q-fazna modulacija) itn. Določa sejo po naslednji formuli:
spektralna efektivnost = digitalna prenosna stopnja (bit/s) / pasovna Širina nad 6 dB (Hi)

0
1

Specifičen modul (specific modulus):
Youngov modul, merjen v pascalih skladno z N/'m3, deljen s specifično težo, merjeno v N/m3, pri
temperaturi 296 K ± K (23 °C ± 2 °C) in pri relativni zračni vlagi velikosti 50% ± 5%.

0
1

Specifična natezna trdnost (specific tensile strength):
Maksimalna trdnost, merjena v pascalih skladno z N/m3, deljena s specifično težo, merjeno v
N/m3, pri temperaturi 296 K ± K (23 °C ± 2 °C) in pri relativni zračni vlagi velikosti 50% ± 5%.

6

Največja moč (peak power):
Energija na impulz v joulih, deljeno s trajanjem impulza v sekundah.

0008

Stabilizatorji (stabilisers):
snovi, ki se uporabljajo pri izdelovanju razstreliv zaradi izboljšanja njihove sposobnosti za
skladiščenje.

1

Stabilnost (stability):
standardno odstopanje (1 sigma) spremembe določenega parametra od njegove kalibrske vrednosti,
kije bila merjena v stabilnih temperaturnih pogojih. Stabilnost se lahko izrazi kot funkcijo časa.

7

Krmilni sistemi (guidance set):
sistemi, ki merilni in računski postopek za ugotavljanje položaja in hitrosti (torej za navigacijo)
letečega telesa integrirajo s postopkom, ki se uporablja za izračun in prenos povelj do sistemov za
krmiljenje leta letečega telesa z namenom korekcije poti leta.

3

Substrat (substrate):
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nosilec kot bazni material z .ali brez prog vodnika, na ali v katerega se lahko pritrdijo diskretni
elementi ali integrirana vezja ali oboje.
Opomba:
Diskretni element (discrete component):
vezni element v lastnem ohišju z lastnimi zunanjimi priključki.
6

Super-High-Power laser (SHPL):
laser, ki lahko oddaja izhodno moč, večjo od 1 kJ v trajanju 50 ms, ali srednjo ali konstantno
zvezno izhodno moč, večjo od 20 lcW.

2
9

Superzlitine (superalloys):
zlitine na bazi niklja, kobalta ali železa s trdnostmi, ki so večje od tistih, ki jih navaja AISI-300serija (s 1.5.1982) pri temperaturah nad 922 K (649 °C) v težkih okoljskih in obratovalnih pogojih.

1
2

Superplastično preoblikovanje (superplastic forming):
toplotni preoblikovalni postopek za kovine, katerih prelomna elastičnost, ugotovljena pri sobni
temperaturi z običajnim nateznim preskusom, je manjša od 20%; z dovajanjem toplote se doseže
elastičnosti, ki so za vsaj dvakrat večje od omenjene vrednosti.

•0018
0020
1
3
6
8

Superprevoden (superconductive):
materiali (torej kovine, zlitine ali vezi), ki lahko povsem izgubijo svojo električno
upornost, t.j., dosežejo lahko neomejeno električno prevodnost in prenašajo zelo
velike električne tokove brez joulske toplote.
Opomba:
Superprevodno stanje materiala je vselej označeno s kritično temperaturo, kritično magnetno
polje, ki je funkcija temperature, in kritično gostoto toka, ki je funkcija magnetnega polja in
temperature.

5

Synchronous Digital Hierarchy (SDH):
omrežje s sposobnostjo nadziranja, krmiljenja in multipliciranja različnih vrst digitalnega prometa
z uporabo sinhronih prenosnih postopkov prek vodnikov svetlobnih valov. Format je
severnoameriška verzija SDH in uporablja prav tako sinhroni prenosni modul (STM). Vendar pa se
za prvo fazo uporablja sinhroni prenosni signal (DTS) kot bazni prenosni modul s stopnjo 51,81
Mbit/s. SONET priporočila so vnesena v SDH priporočila.

6

Sistemski ciljni podatki (system tracks):
obdelane, korelirane in aktualizirane informacije o položajih letenja zračnih plovil, ki se dajejo na
voljo osebju centrale za kontrolo zračnega prometa Pri teh informacijah gre za radarske ciljne
podatke, kombinirane s položaji reda letenja.

4

Sistoličen array računalnik (systolic array computer):
računalnik, pri katerem lahko uporabnik podatkovni pretok in modificiranje dinamično krmili na
ravni tehnike integriranih vezij.
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Tehnična dokumentacija (technical data):
je lahko različna, npr. navodila, posredovanje spretnosti, šolanje, pomoč pri delu, svetovalne
službe, in lahko vključuje tudi nadaljnje posredovanje tehnične dokumentacije.

ATA
KTA
0025
0 do 9

Tehnologija (technologv);

2

Parcialni program (part programme):

specifično tehnično znanje, kije potrebno za razvoj, izdelavo ali uporabo
proizvoda. Tehnično znanje je inkorporirano v obliki tehnične dokumentacije^ali tehnične podpore.

urejen niz ukazov v določenem jeziku in določenem formatu, s čimer je zagotovljeno, da lahko
procesi potekajo avtomatsko krmiljeni; ukazi so bodisi v obliki krmilnega programa na vnosrtem
mediju ali kot vneseni podatki za računalniško predelavo v krmilni program (referenca: ISO 28061980).
1
2

Toksini (toxins):
toksini v obliki načrtno izoliranih preparatov ali zmesi, neodvisno od načina njihove izdelave, z
izjemo toksinov kot kontaminanti drugih materialov, kot so patološki preparati, kulturne rastline,
živila ali matične kulture mikroorganizmov.

0007

Solzilni plini (tear gases):
plini, ki povzročajo prehodna draženja ali hibe, ki izginejo v nekaj minutah po prenehanju
delovanja.

6

Transfemi laser (transfer laser):
laser, pri katerem se laserski material vzbuja z energijskim transferjem, povzročenim s trki
nelaserskega atoma ali molekule z laserskim atomom ali molekulo.

4
5

Prenosna stopnja
glej tudi Podatkovna prenosna stopnja, Digitalna prenosna stopnja, Skupna digitalna prenosna
stopnja, Najvišja prenosna stopnja bitov.

ATA
1 do 9

Nujno potreben (required):
velja za tehnologijo ali programsko opremo in se nanaša zgolj na tisti del tehnologije ali
programske opreme, ki je posebej odgovoren za doseganje ali prekoračevanje evidentiranih
močnostnih značilnosti, karakteristik ali funkcij. Ta nujno potrebna tehnologija ali programska
oprema se lahko uporablja tudi za različne proizvode.

1

Vakuumska atomizacija (vacuum atomisation):
postopek, pri katerem se tok kovinske taline s hitrim oddajanjem utekočinjenega plina, ki je
izpostavljen vakuumu, atomizira v kapljice s premerom £ 500jim.

4

Vektorska stopnja (vector rate):
glej Tridimenzionalna vektorska stopnja.
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9

Zvezni material (compositer):

6

Preoblikovalna zrcala (deformable mirrors):

matrika in ena ali več dodatnih faz, ki so sestojijo iz delcev, whiskerjev, vlaken ali
njihove kombinacije in se uporabljajo za doseganje določnih lastnosti.

a) stalno preoblikovalno zrcalo (posamezno zrcalo), katerega optično delujoča površina se lahko
dinamično preoblikuje z vrtilnimi momenti ali silami z namenom doseganja izravnave
popačitev oblike optičnega vala, ki se pojavlja na zrcalu, ali
b) segmentirano zrcalo, ki je sestavljeno iz več posameznih elementov in se lahko vsako zase
dinamično pozicionirajo z vrtilnimi momenti ali silami z namenom izravnave popačitev oblike
optičnega vala, ki se pojavlja na celotnem zrcalu.
Preoblikovalna zrcala se imenujejo tudi adaptabilna zrcala.
1

Mešan (commingled):
mešanica filamentov iz termoplastičnih vlaken in ojačevalnih vlaken za izdelavo zmesi
ojačevalnega in matričnega materiala v obliki vlaken.

5

Posredovalna matrika (switch fabric):
strojna oprema s pripadajo programsko opremo, ki predvideva fizikalno ali virtualno preklapljanje
komunikacijske poti.

" 7

Nastavljiva geometrija listnega profila (variable geometry airfoils):
uporaba loput ali trimpločevin na sprednjem ali zadnjem robu lista, na priključenih predkrilcih ali
premičnem listnem nosu, katerih pozicijo je mogoče krmiliti med letenjem.

ATA
KTA
0025
0 do 9

Uporaba (use):

0

Predhodno ločen (previously separated):

obratovanje, gradnja (vključno gradnja na mestu samem), vzdrževanje
(testiranje),popravilo, servisiranje, obnova.

material, ki je bil po svoji ločitvi izdelan v procesu, ki privede do povečanja koncentracije
evidentiranega izotopa.
0008

Predfabrikati (precursors):
posebne kemikalije, ki se uporabljajo za izdelavo vojaškega streliva.

0023
3
6

Primeren za vesoljsko uporabo (space qualified):

2

Odstopanje kotnega položaja (angular position deviation):

proizvodi, ki so bili konstruirani, izdelani in testirani zato, da izpolnjujejo posebne električne,
mehanske ali okoljsko pogojene zahteve za uporabo pri štartanju ali obratovanju satelitov ali
visokoletečih sistemov, ki delujejo v višinah nad 100 km.
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maksimalna razlika med prikazanim kotnim položajem in pravilnim kotnim položajem, ki se
ugotavlja s pomočjo natančnega merilnega postopka po zasuku vpenjalnika obdelovanca vrtljive
mize iz začetnega položaja (referenca: CDI/VDE 2617, 4. list/4, del, vrtljive mize in koordinatni
stroji).
ATA
KTA

Znanstvene temeljne raziskave (basic scientific research):
poskusna in teoretična dela za dosego novih spoznanj o temeljnih načelih pojavov ali dejstev, ki
niso usmerjena predvsem v nek poseben praktičen cilj ali praktičen namen.

-

3

Wobbelski analizatorji omrežnih kanalov (swept frequency nerwork analysers)
vključujejo avtomatsko merjenje ekvivalentnih veznih parametrov nad frekvenčnim območjem, v
povezavi z vvobbianim postopkom merjenja frekvenc, vendar brez zveznih meritev od točke do
točke.

6

Časovna konstanta (time constant):
čas, računan od začetka vpada svetlobe, v kateri tok naraste na 1-1/e-kramik končne vrednosti (to
je 63% končne vrednosti).

7
9

Civilna zračna plovila (civil aircraft):
so zračna plovila, ki so z natančno oznako registrirana v objavljenih registracijskih seznamih
uprave za civilno zračno plovbo za civilni promet na notranjih in zunanjih progah ali za zakonite
zasebne ali poslovne polete (glej tudi Zračno plovilo).

7
9

Uprave za civilno zračno plovbo (civil aviation authorities):
pristojne uprave v naslednjih državah:
Avstralija, Belgija, Danska, Nemčija, Finska. Irska, Francija, Grčija, Italija, Japonska, Kanada.
Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Avstrija. Portugalska, Švedska, Španija, Turčija, Združeno
kraljestvo ali Združene države Amerike.

4

Sestavljena teoretična obdelovalna stopnja (composite theoretical performance, CTP):
številčni kazalnik za moč računalnika, izražen v milijonih teoretičnih operacij na sekundo (Mtops)
in izračunan s seštevanjem računskih elementov CE.
Opomba:
glej Kategorija 4, Tehnične opombe.
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KATEGORIJA 0

JEDRSKOTEHNIČNI MATERIAL, NAPRAVE IN SESTAVNI DELI

OA

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI

0A001

Jedrski reaktorji, t.j., reaktorji, primerni za delovanje kontrolirane, sama sebe ohranjajoče verižne
reakcije jedrske cepitve, ter oprema in sestavni elementi, ki so posebej konstruirani ali pripravljeni
za uporabo v povezavi z jedrskim reaktoijem, vključno:
a) tlačne posode, t.j., kovinske posode kot kompletne enote ali delavniško izdelani glavni sestavni
deli, ki so posebej konstruirani ali pripravljeni za sprejem reaktorskega jedra jedrskega
reaktorja in lahko vzdržijo obratovalni tlak primarnega hladilnega sredstva, vključno s
pokrovno ploščo za reaktorsko tlačno posodo;
b) strežne naprave za reaktorske gorivne elemente skupaj s polnilnimi in praznilnimi napravami;
c) kontrolne palice, ki so posebej konstruirane ali pripravljene za krmiljenje reakcijske stopnje v
jedrskem reaktorju, vključno- z delom, ki absorbira nevtrone, in njegovimi nosilnimi ali
obesnimi napravami in vodilnimi cevmi za kontrolne palice;
d) elektronske naprave za reguliranje in krmiljenje močnostnega nivoja v jedrskih reaktorjih,
vključno s pogoni kontrolnih palic in detektoiji sevanja ter merilnimi napravami za ugotavljanje
nevronskega toka;
e) tlačne cevi, ki so posebej konstruirane ali pripravljene za sprejem gorivnih elementov in
primarnega hladilnega sredstva v jedrskem reaktorju pri obratovalnem tlaku večjem od 5,1
MPa;
f) cevi ali cevni sistemi iz cirkonijeve kovine ali zlitin, pri katerih je vsebnost hafiiija manjša od
0.2.masnega odstotka, ki so posebej konstruirane ali pripravljene za uporabo v jedrskem
reaktorju;
g) črpalke hladilnega sredstva, ki so posebej konstruirane ali pripravljene za kroženje primarnega
hladilnega sredstva jedrskih reaktorjev;
h) notranje vgradnje, ki so posebej konstruirane ali pripravljene za delovanje jedrskega reaktorja,
npr. nosilne konstrukcije za reaktorsko jedro, toplotna izolacija, vodilne pločevine, jedrske
mrežne in difuzorske plošče;
i) toplotni izmenjevalci.

0A002

Oprema za proizvodnjo energije ali pogonska oprema, ki je posebej konstruirana za reaktorje
vesoljskih plovil, ladijske reaktorje in mobilne reaktorje.
Opomba:
Konvencionalna oprema za proizvodnjo energije, ki se lahko uporablja v konvencionalnih
sistemih, ne spada pod to številko, četudi je bila razvita za uporabo v jedrski elektrarni.
Dodatna opomba:
Glej tudi del IA.

OB

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

0B001

Naprave za ločevanje izotopov naravnega in obogatenega urana in posebnega in drugega
cepljivega materiala ter posebej v ta namen konstruirana ali pripravljena oprema in sestavni deli,
kot so:
a) naprave, ki so posebej konstruirane za ločevanje izotopov naravnega in obogatenega urana ter
posebnega in cepljivega materiala, kot so:
1. plinski difuzijski ločilniki,
2. plinski centrifugalni ločilniki,
3. aerodinamični ločilniki,
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4. ločilniki s kemično izmenjavo,
5. ločilniki z ionsko izmenjavo,
6. ločilniki izotopov po atomamem laserskem postopku,
7. ločilniki izotopov po molekularnem laserskem postopku,
8. ločilniki plazme,
9. ločilniki po elektromagnetnem postopku;
b) oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali pripravleni za plinski difuzijski ločevalni
postopek, kot so:
1. vzmetni mehovni ventili, izdelani iz ali zavarovani z materiali, odpornimi pred UF6 (npr.
aluminij, aluminijeve zlitine, nikelj ali nikljeve zlitine z več kot 60 masnim odstotkom
niklja), z nazivno širino od 40 do 1.500 mm.
2. a) kompresorji (transport v turbo, aksialni ali radialni izvedbi) ali ventilatorji s sesalno
kapaciteto 1.000 l/min ali več in črpalnim tlakom do 666,7 kPa, ki so izdelani iz ali
zavarovani z materiali, odpornimi pred UF6 (npr. aluminij, aluminijeve zlitine, nikelj ali
nikljeve zlitine z več kot 60 masnim odstotkom niklja),
b) valovna tesnila za kompresorje ali ventilatorje iz podštevilke OBOOllbla, ki so
konstruirana za stopnjo notranjega iztekanja pufernega plina velikosti manj kot 1.000
cm3/min,
3. plinske difuzijske ločilne stene iz poroznih kovinskih, polimemih ali keramičnih materialov,
odpornih pred UF6, z velikostjo por od 10 do 100 nm, debelino S 5 mm in - pri cevasti obliki
- s premerom < 25 mm,
4. ohišja plinskih difuzorjev, izdelana iz ali zavarovana z materiali, odpornimi pred UF6,
5. toplotni izmenjevalci, izdelani iz aluminija, bakra, niklja ali nikljevih zlitin z več kot 60
masnim odstotkom niklja ali pri uporabi platiranih cevi iz kombinacije teh kovin in
konstruirane za delovanje pri podtlaku s stopnjo iztekanja, ki omejuje porast tlaka na manj
kot 10 Pa/h pri tlačni razliki 100 kPa;
c) oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali pripravljeni za plinski centrifugalni
ločevalni postopek, kot so:
1. plinske centrifuge,
2. kompletni rotorski sistemi, sestavljeni iz ene ali več rotorskih cevi,
3. rotorske cevi z debelino sten < 12 mm in premerom med 75 in 400 mm, izdelane iz ultra
trdnih materialov po podštevilki OBOOlcS,
4. hidravlično dušeni magnetni ležaji, sestavljeni iz obročastega magneta, ki je obešeno v
ohišju in izdelan iz materialov, ki so odporni pred UF6 (npr. aluminij, aluminijeve zlitine,
nikelj ali nikljeve zlitine z več kot 60 masnim odstotkom niklja) in vsebuje dušilni medij.
Magnet je povezan s polnim kosom, montiranim na pokrovu rotorja, ali drugim magnetom,
5. posebej pripravljeni kotalni ležaji, sestavljeni iz kroglastega tečaja in polkroglastega
nasprotnega ležaja (pivot-cup), montirani na dušilnik,
6. obroči ali robljeni trakovi z debelino sten £ 3 mm, premerom med 75 in 400 mm in
konstruirani za ojačitev ali medsebojno povezavo rotorskih delov, izdelani iz ultra tdnih
materialov po podštevilki 0B001c8,
7. vodilne pločevine s premerom med 75 in 400 mm za montažo v rotorskih ceveh, izdelane
iz ultra tdnih materialov po podštevilki 0B001c8,
8. zgornji in spodnji pokrovi s premerom med 75 in 400 mm za montažo koncev rotorskih
cevi, izdelani iz ultra tdnih materialov, kot so:
a) martenzitno jeklo z natezno trdnostjo ž 2.050 MPa,
b) aluminijeve zlitine z natezno trdnostjo £ 460 MPa,
c) vlaknasti in nitkasti materiali s specifičnim modulom £ 3,18 x 106 m in specifično
natezno trdnostjo > 7,62 x 104 m,
9. molekularne črpalke iz cilindrov z notranjimi špiralno vtisnjenimi ali izrezkanimi utori in
notranjimi izvrtinami,
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10. obročasti motorski statorji za večfazne histerezne elektromotorje (ali reluktančne
elektromotorje) za sinhrono delovanje v vakuumskih pogojih v frekvenčnem območju od
600 do 2.000 Hz in z močnostnim območjem od 50 do 1.000 V A,
11. frekvenčni pretvorniki (konverterji ali inverterji), ki so posebej konstruirani ali pripravljeni
za napajanje motorskih statorjev za obogatitev plinskih centrifug, z vsemi naslednjimi
značilnostmi in v ta namen posebej konstruiranimi sestavnimi deli:
a) večfazni izhod med 600 in 2.000 Hz,
b) frekvenčna stabilizacija, boljša od 0,1%,
c) faktor distorzije < 2%,
d) izkoristek, boljši od 80%,
12. centrifugalni recipienti ali centrifugalna ohišja za namestitev plinskega motorja plinske
centrifuge, sestavljeni iz togega cilindra z debelino stene do 30 mm s precizijsko
izdelanimi konci in izdelani iz ali zavarovani z materiali, odpornimi pred UF6,
13. odvzemne naprave, sestavljene iz cevi z notranjimi premeri do 12 mm, za odvzemanje UF6
plina iz notranjosti centrifugalnega rotorja po Pitotovem načelu, izdelane iz ali zavarovane
z materiali, odpornimi pred UF6,
d) oprema in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za aerodinamični ločevalni
postopek, kot so:
1. ločilne šobe z razdeljenimi, režatimi plinovodnimi kanali s krivinskim radijem < 1 mm (Šoba
vsebuje ločilno pločevino, ki plin, ki teče skozi šobo, deli v dva tokova),
2. cilindrične ali konusne vrtinčne cevi s tangencialnim vstopom plina, izdelane iz ali
zavarovane z materiali, odpornimi pred UFĆ, s premerom med 0,5 in 4 cm, z razmerjem med
dolžino in premerom ž 20:1 in enim ali več tangencialnimi vhodi plina,
3. kompresoiji (transport v turbo, aksialni ali radialni izvedbi) ali ventilatorji s sesalno
kapaciteto 2 m3/min, ki so izdelani iz ali zavarovani z materiali, odpornimi pred UF6 (npr.
aluminij, aluminijeve zlitine, nikelj ali nikljeve zlitine z več kot 60 masnim odstotkom
niklja), vključno z tesnili kompresorskih gredi,
4. ohišja za aerodinamične ločilne elemente, ki so izdelana iz ali zavarovana z materiali,
odpornimi pred UF6, razvita za namestitev vrtinčnih cevi ali ločilnih šob,
5. toplotni izmenjevalci iz aluminija, bakra, niklja ali nikljevih zlitin z več kot 60 masnim
odstotkom niklja ali kombinacije teh kovin kot preplastene cevi, konstruirani za delovanje
pri tlakih < 600 kPa,
6. vzmetni mehovni ventili, izdelani iz ali zavarovani z materiali, odpornimi pred UF6, s
premerom od 40 do 1.500 mm,
7. procesni sistemi za ločevanje UF6 in nosilnega plina (vodik ali helij) do količine UF6 < 1
ppm, vključno:
a) nizkotemperaturni toplotni izmenjavelci in hladilni ločilniki, konstruirani za temperature,
nižje od 153 K (-120 °C),
b) nizkotemperaturni zmrzovalniki, konstruirani za temperature, nižje od 153 K (-120 °C),
c) ločilne šobe ali vrtinčne cevi za ločevanje UF6 in nosilnega plina,
d) UF hladilna drsna vrata, konstruirane za temperature, nižje od 253 K (-20 °C);
e) oprama in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za ločevalni postopek s kemično
izmenjavo, kot so:
1. centrifugalni ekstraktorji za hitro ekstrakcijo tekočine s stopenjskim retenzijskim časom 30
sekund ali manj in odpomi proti solni kislini (HCI) (npr. izdelani iz ali prevlečeni z
ustreznimi materiali iz umetne snovi, kot so fluoroogljikovodikovi polimeri, ali prevlečeni s
steklom),
2. pulzacijske kolone za hitro ekstrakcijo tekočine s stopenjskim retenzijskim časom 30 sekund
ali manj in odpornei proti solni kislini (HCI) (npr. izdelane iz ali prevlečene z ustreznimi
materiali iz umetne snovi, kot so fluoroogljikovodikovi polimeri, ali prevlečene s steklom),
3. elektrokemične redukcijske celice, razvite za redukcijo urana iz ene valenčne stopnje na
drugo,
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4. elektrokemične redukcijske celice, dovajalna oprema za sprejem U4 iz organskega
materialnega toka in deli, ki so v stiku s procesnim tokom, izdelani iz ali zavarovani z
ustreznimi materiali (npr. steklo, fluoroogljikovodikovi polimeri, polifenilni sulfat,
polifenilni sulfon s smolo impregnirani grafiti),
5. dovajalni-pripravljalni sistemi za izdelavo zelo čiste urankloridne raztopine, sestavljeni iz
ločilnikov topila, izločevalnikov topila in/ali ionskega izmenjevalnika za čiščenje ter
elektroliznih celic za redukcijo U6 ali U4 v U3,
6. uranski oksidacijski sistemi za oksidacijo U3 v U4.
f) oprama in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za ločevalni postopek z ionsko
izmenjavo, kot so:
1. hitro reagirajoče ionske izmenjevalne smole, membranaste ali porozne smole z mrežasto
makrosrukturo, v katerih so aktivne kemične izmenjevalne skupine omejene na površinsko
plast neaktivnega poroznega nosilnega materiala, in druge sestavljene strukture v ustrezni
obliki, vključno z delci ali vlakni s premerom 0,2 mm ali manj, odporne proti koncentrirani
solni kislini, preparirane za izmenjevalno razpolovno dobo manj kot 10 sekund in primerne
za delovanje pri temperaturah v območju od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C),
2. ionski izmenjevalni stebri (cilindrični) s premerom, večjim od 1.000 mm, izdelani iz ali
zavarovani z materiali, ki so odporni proti koncentrirani solni kislini (npr. titan ali umetne
snovi, ki vsebujejo fluoroogljikovodike) in primerni za delovanje pri temperaturah v
območju od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) in tlakih nad 0,7 MPa,
3. ionski izmenjevalni povratni sistemi (kemični ali elektrokemični oksidacijski ali redukcijski
sistemi) za obnovo kemičnih redukcijskih ali oksidacijskih sredstev, ki se uporabljajo v
kaskadah za obogatenje po postopku ionske izmenjave;
g) oprema in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za naprave za ločevanje izotopov
po atomarnem laserskem postopku, kot so:
1. močnostni elektronski topovi s skupno močjo prek 50 kW in ploskovno sevalni ali rastrimi
elektronski topovi z udarno močjo prek 2,5 k\V/cm za uporabo v sistemih za uparjanje
urana,
2. koritasti talilniki in hladilne naprave, izdelani iz ali zavarovani z materiali, ki so toplotno in
korozijsko odpomi pred staljenim uranom ali uranovimi zlitinami (npr. tantal, grafit s
prevleko iz itrijevega oksida (Y203), grafit s prevleko iz drugih oksidov redke zemlje ali
njihovih zmesi,
Opomba:
Glej tudi številko 2A225.
3. product- in tails-zbiralniki, izdelani iz ali preplasteni z materiali, ki so toplotno in korozijsko
odpomi pred uranovimi hlapi, kot je grafit s prevleko iz itrijevega oksida (Y203),
4. posode za separatorje (cilindrični ali pravokotni kotli) za sprejem vira uranove kovinske
pare, elektronskih topov in zbiralnike za produts (obogaten uran) in tails (razbogaten uran),
5. laserji ali laserski sistemi za ločevanje uranovih izotopov s stabilizacijo frekvenčnega
spektra, primerni za delovanje v daljših časovnih intervalih;
h) oprema in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za naprave za ločevanje izotopov
po molekularnem laserskem postopku, kot so:
1. nadzvočne ekspanzijske šobe za hlajenje zmesi iz UFĆ in nosilnega plina do 150 K (-123 °C)
in manj, izdelane iz materialov, odpornih proti UF6,
2. product-zbiralnik uranovega pentafluorida (UF}), sestavljen iz filtra, prestreznega rezala,
ciklonov ali njihovih kombinacij, izdelan iz materialov, odpornih proti UF5/UF6 (npr.
aluminij, aluminijeve zlitine, nikelj ali nikljeve zlitine z več kot 60 masnim odstotkom niklja
in kompletno fluorirani ogljikovodikovi polimeri, odporni proti UF6),
3. oprama za fluoriranje UFj v UF6,
4. kompresorji UF6 nosilnega plina, ki so v celoti izdelani iz ali zavarovani z aluminijem,
aluminijevimi zlitinami, nikljem ali nikljevimi zlitinami z več kot 60 masnim odstotkom
niklja, vključno s tesnili kompresorskih gredi,
5. procesni sistemi za ločevanje UF6 in nosilnega plina (npr kisik ali argon), vključno:

poročevalec, št. 13

58

a) nizkotemperatumi toplotni izmenjevalci in hladilni separatorji, primerni za temperature
pod 153 K (-120 °C),
b) nizkotemperatume hladilne naprave, primerne za temperature pod 153 K (-120 CC),
c) UF6 hladilna drsna vrata, primerna za temperature pod 153 K(-120°C),
6. laseiji ali laserski sistemi za ločevanje uranovih izotopov s stabilizacijo frekvenčnega
spektra, primerni za delovanje v daljših časovnih intervalih;
i) oprama in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za plazemski ločevalni postopek,
kot so:
1. product- in tails-zbiralniki, izdelani iz ali zavarovani z materiali, ki so toplotno in korozijsko
odporni pred uranovimi hlapi, kot je grafit s prevleko iz itrijevega oksida (Y203) ali tantal,
2. vzbujalne tuljave za frekvence v radiofrekvenčnem območju nad 100 kHz, primerne za
srednjo moč, večjo od 40 kW,
3. mikrovalovni močnostni viri in oddajniki za proizvajanje ali pospeševanje ionov z izhodno
frekvenco > 30 GHz in sredno izhodno močjo > 50 kW,
4. sistemi za proizvajanje uranove plazme,
5. delovni sistemi (roboti) za tekočo uranovo kovino, sestavljeni iz talilnikov, izdelani iz ali
zavarovani z ustreznimi toplotno in korozijsko odpornimi materiali (npr. tantal, grafit s
prevleko iz itrijevega oksida (Y203), grafit s prevleko iz drugih oksidov redke zemlje ali
njihovih zmesi) n oprema za hlajenje talilnikov,
Opomba:
Glej tudi številko 2A225.
6. separatorske posode (cilindrične) za sprejem vira uranove plazme, radiofrekvenčne
vzbujalne tuljave ter product- in tails-zbiralniki, izdelani iz ustreznih nemagnetnih
materialov (npr. legirano jeklo);
k) oprema in sestavni deli, posebej konstruirani ali pripravljeni za ločevalni proces po
elektromagnetnem postopku, kot so:
1. ionski viri, posamezni ali več je število, ki vsebujejo izvor sevanja, ionizatorji in
pospeševalniki sevanja, izdelani iz ustreznih materialov (npr. grafit, legirano jeklo ali baker)
in primerni za proizvajanje skupnega ionskega toka £ 50 mA,
2. ionske kolektorske plošče za zbiranje obogatih in razbogatenih uranovih žarkov, ki
vsebujejo dve ali več kolon in zbiralno posodo in so izdelane iz ustreznega (nemagnetnega)
materiala (npr. grafit ali legirano jeklo),
3. vakuumske posode za elektromagnetne separatorje urana, izdelane iz nemagnetnih
materialov (npr. grafit ali legirano jeklo) in konstruirane za obratovanje pri tlakih £ 0,1 Pa,
4. magnetni polni kosi s premerom > 2 m,
5. visokonapetostna napajanja za ionske vire z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) primerni za kontinuimo obratovanje,
b) izhodna napetost ž 20.000 V,
c) izhodni tok ž 1 A,
d) napetostna stabilizacija boljša od 0,01% v trajanju 8 ur,
6. močnostna napajanja za magnete (enosmerni tok) z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) primerna za kontinuimo obratovanje z izhodnim tokom 2 500 A pri napetost £ 100 V,
b) tokovna ali napetostna stabilizacija boljša od 0,01% v trajanju 8 ur.
0B002

Dodatni sistemi, oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali pripravljeni za naprave iz
številke OB001 za ločevanje izotopov, izdelani iz ali zavarovani z materiali, odpornimi proti UF6,
kot sledi:
a) napajalni avtoklavi, peči ali sistemi, s katerimi UF6 se dovaja na mesto njegove obogatitve;
b) desublimatorji (fazni prenos plinast-trden) ali hladilna drsna vrata za sprejem UF6 iz procesa
obogatitve in za nadaljnje odvajanje s pomočjo segrevanja;
c) product- in tails-odvajalni sistemi za odvajanje UF4 v posode;
d) utekočinjevalne in strjevalne postaje za odvajanje UF6 iz procesa obogatitve s pomočjo
kompresije in pretvorbe UF6 v tekočo ali trdo obliko;
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e) cevni in razdelilni sistemi, posebej konstruirani za vodenje UF6 znotraj plinske difuzijske,
centrifugalne ali aerodinamične kaskade, izdelani iz ali zavarovani z materiali, odpornimi pred
UF6;
f) 1. vakumski cevovodni sistemi ali vakuumski zbimi vodi s pretokom najmanj 5 m3 na minuto
ali
2. vakuumske črpalke, ki so posebej konstruirane za uporabo v atmosferi, ki vsebuje UF6;
g) UF6 masni spektrometer/ionski viri, posebej konstruirani ali pripravljeni za sprejem on-line
vzorcev podajanega materiala (feed), products ali tails UF6 plina z vsemi naslednjimi
lastnostmi:
1. resolucijska zmožnost za mase, večje od 320 amu (atomic mass units),
2. ionski viri,- izdelani ali preplasteni z nichrome ali mondel oz. ponikljani,
3. ionski viri elektronskih trkov in
4. kolektorski sistem, primeren za analizo izotopov.
0B003

Naprave za izdelovanje uranovega heksaflourida (UF6) in zanje posebej konstruirana ali
pripravljena oprema in sestavni deli, kot so:
a) naprave za izdelovanje UF6;
b) oprema in sestavni deli, ki so posebej konstruirani ali pripravljeni za izdelovanje UF6, kot so:
1. fluoracijske in hidrofluoracijske vijačne transportne naprave, vrtinčastoplastni reaktorji in
flame towers,
2. destilacijska oprema za čiščenje UF6.

0B004

Naprave za izdelovanje težke vode, devterija in devterijevih spojin in zanje posebej konstruirana
ali pripravljena oprema in sestavni deli, kot so:
a) naprave za izdelovanje težke vode, devterija in devterijevih spojin, kot so;
1. naprave za izmenjavanje žveplov vodik - voda,
2. naprave za izmenjavo amoniak - vodik,
3. naprave za destilacijo vodika
b) oprema in sestavni deli, konstruirani za:
1. postopek izmenjave žveplov vodik - voda:
a) talne izmenjevalne kolone (tray exchange towers).
b) plinski kompresorji žveploveha vodika,
2. postopek izmenjave amnoiak - vodik:
a) visokotlačne kolone za izmenjavanje amoniak - vodik,
b) stopenjski kontaktnik z visokim izkoristkom,
c) potopne črpalke,
d) amoniakov kreker, konstruiran za tlake prek 3 MPa,
3. destilacijski postopek vodika:
a) nizkotemperaturne destilacijske kolone vodika in hladilna drsna vrata, konstruirana za
obratovalne temperature pod 35 K (-238 °C),
b) turboekspanderji ali turboekspanderske kompresorske naprave, konstruirane za
obratovalne temperature pod 35 K (-238 °C),
4. postopek obogatitve težke vode na reaktorsko koncentracijo (99,75 masnega odstotka
devtrijevega oksida):
a) vodne destilacijske kolone s posebej konstruiranimi polnilnimi telesi,
b) amoniakove destilacijske kolone s posebej konstruiranimi polnilnimi telesi,
c) katalitske sežigalnice za konverzijo visoko obogatenega devterija v težko vodo,
d) infrardeče absorpcijske analizne naprave za tekoče (on-line) merjenje razmerja vodika in
devterija (analiza razmerja) pri koncentracijah devterija £ 90 masnih odstotkov.

0B005

Naprave, ki so posebej konstruirane za izdelovanje gorivnih elementov, in zanje podebej
konstruirana oprema.
Opomba:
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Naprava, ki je posebej konstruirana za izdelovanje gorivnih elementov, vključuje opremo, ki
a) po navadi pride v proizvodnem toku v neposreden stik z jedrskim materialom ali le-tega
obdeluje ali krmili proizvodni tok,
b) zapira jedrski material znotraj obloge,
c) preverja integriteto obloge ali zaprtja,
d) preverja končno obdelavo trdih goriv.
0B006
-

Naprave za obnovo obsevanih jedrskih goriv in posebej zanje konstruirana ali pripravljena oprema
in sestavni deli, kot so:
%
a) razstavljalniki ali drobilniki gorivnih elementov, tj., daljinsko vodena oprema za rezanje,
rastavljanje, drobljenje ali rezanje obsevanih gorivnih elementov, palic ali svežnjev palic;
b) topilni rezervoarji in kritikalitetno varni rezervoarji (npr. z majhnim premerom, obročasti ali
ploščati rezervoarji), posebej konstruirani ali pripravljeni za raztapljanje obsevanega jedrskega
goriva, odpomi proti vročim zelo korozivnim tekočinam in primerni za daljinsko upravljano
polnjenje in vzdrževanje;
c) topilni ekstraktorji po principu protitoka in ionske izmenjave, posebej konstruirani ali
pripravljeni za uporabo v napravi za obnovo obsevanega naravnega ali obogatenega urana ali
obsevanega posebnega in drugega cepljivega materiala;
d) procesni krmilniki, posebej konstruirani ali pripravljeni za nadziranje in krmiljenje obnove
obsevanega naravnega ali obogatenega urana ali obsevanega posebnega in drugega cepljivega
materiala;
e) shranjevalni in skladiščni rezervoarji, posebej konstruirani za zagotavljanje kritikalitetne
varnosti in odpomi proti korozivnim lastnostim solitrove kisline;
Opomba:
Kritikalitetno vami rezervoarji imajo lahko naslednje lastnosti:
J. stene notranjih struktur z najmanj 2-odstotnim borovim ekvivalentom,
2. ] 75-milimetrski maksimalni premer pri cilindričnih rezervoarji}] ali
3. maksimalna 75-milimetrska širina pri obročastih ali ploščatih rezervoarjih;
f) kompletni sistemi, posebej konstruirani ali pripravljeni za petvarjanje plutonijevega nitrata v
plutonijev oksid;
g) kompletni sistemi, posebej konstruirani ali pripravljeni za izdelovanje plutonijeve kovine
Opomba:
Naprava za obnovo obsevanih jedrskih goriv obsega opremo in sestavne dele, ki prihajajo v
neposreden stik z obsevanim jedrskim gorivom in procesnimi tokovi jedrskega materiala in
cepitvenih produktov ali neposredno krmilijo te procesne tokove.

0B007

Posebej konstruirana ali pripravljena oprema za ločevanje litijevih izotopov, kot sledi:
a) kolone za izmenjavanje tekočih polnilnih telse s tekočimi polnilnimi telesi, posebej
konstruirane za litijeve amalgame;
b) amalgamske črpalke;
c) amalgamske elektrolizne celice;
d) uparjevalniki za koncentrirano litijevo hidroksidno raztopino. •

0B008

Oprema za jedrske reaktorje, kot sledi:
a) simulatorji, posebej konstruirani za jedrske reaktorje;
b) naprave za nedstruktivno pregledovanje materiala z ultrazvočnim postopkom ali postopkom
vrtinčastega toka, posebej konstruirane za jedrske reaktorje,

0B009

Naprave za konverzijo urana in posebej zanje konstruirana ali pripravljena oprema, kot sledi:
a) sistemi za pretvarjanje koncentratov uranove rude v U03;
b) sistemi za pretvarjanje U03 v UF6;
c) sistemi za pretvarjanje U03 v U02;
d) sistemi za pretvarjanje UO; v UF4;
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e)
f)
g)
i)

sistemi za pretvarjanje UF4 v UF6;
sistemi za pretvarjanje UF4 v uranovo kovino;
sistemi za pretvarjanje UF6 v U02;
sistemi za pretvarjanje UF6 v UF4.

OC

MATERIALI IN SNOVI

0C001

Naravni ali obogateni uran ali torij kot kovina, zlitina, kemična spojina ali koncentrat, in vsak drug
material, ki vsebuje enega ali več omenjenih snovi, z izjemo:
a) količin do štirih gramov naravnega ai obogatenega urana, če je vsebovan v sondni napravi
instrumentov,
b) razbogaten uran, kije bil izdelan posebej v naslednje, nenuklerane, civilne namene uporabe:
1. zaščite pred ionizirajočim sevanjem,
2. embalaže,
3. balast,
4. izravnalne uteži.

0CG02

Poseben in drug cepljiv material, z izjemo:
količin do štirih efektivnih gramov, če je vsebovan v sondni napravi inštrumentov.

0C003

Materiali za nuklearne toplotne vire, kot sledi:
a) plutonij v vsaki obliki, katerega delež izotopov pri plutoniju 238 presega 50%, z izjemo:
količin do treh gramov, če je vsebovan v sondni napravi inštrumentov;
b) predhodno ločen neptunij 237 v vsaki' obliki, z izjemo:
količin do enega grama neptunija 237.

'O
ocoo 4

0C00f>
(
OC006
J

Devterij, težka voda, devterirani parafini, druge devterijeve spojine ter zmesi in raztopine, če
vsebujejo več kot 0,02% devterija glede na celotno količino vodika.
Nuklerano Čist grafit, t.j., grafit z borovim ekvivalentom, manjšim od 5 ppm, in gostoto > 1,5
g/cm3.
Nikljev prah in porozna nikljeva kovina, kot sledi:
a) nikljev prqah s stopnjo čistosti 99,9 masne teže ali več in srednjo velikostjo delcev pod 10 |im
po standardu ASTM, B 330, in visoko stopnjo enotne velikosti delcev;
b) porozen nikljeva kovina, izdelana iz materialov iz podštevilke 0C006a, z izjemo: posamezne
pločevine iz porozne nikljeve kovine do velikosti 930 cm2, ki so predvidene za uporabo v
baterijah za civilne namene uporabe.

0C007

Druge posebej pripravljene spojine ali praški, odpomi proti UF6 (npr. aluminijev oksid in
kompletno fluorirani ogljikovodikovi polimeri), za izdelavo ločilnih sten plinskih difuzorjev in s
stopnjo čistosti 99,9 masnega odstotka ali v?Č in srednjo velikosrjo delcev pod 10 ^im po standardu
ASTM, B 330, in stopnjo enotne velikosti delcev.

OD

PROGRAMSKA OPREMA

0D001

Programska oprema, posebej razvita ali spremenjena za razvoj, izdelavo ali uporabo blaga, ki je
evidentirano v tej kategoriji.

0E

TEHNOLOGIJA
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OEOOl

Tehnologija skladno z jedrskotehničnimi opombami za razvoj, izdelavo ali uporabo blaga, kije
evidcntira.no v tej kategoriji.

.

.

,

'

•. ■ i ■

i
■

•

i

■

■
■■

[

'

•

'i

■

,.
'
^
63

i
i st.
7TTI
poročevalec,
13

KATEGORIJA 1

MATERIALI, KEMIKALIJE, MIKROORGANIZMI IN TOKSINI

1A

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI

1A001

Sklopi iz fluoriranih spojin, kot sledi:
a) zapirala, tesnila, tesnilne mase ali pihalniki goriva (fuel bladders), ki so posebej konstruirani za
aplikacije v zračni in vesoljski plovbi in so v več kot 50% izdelani iz vsaj enega materiala iz
podštevilke lC009b ali c;
b) piezoelektrični polimeri in kopolimeri iz vinilfluorida z obema naslednjima lastnostima:
1. v obliki ponjave ali folije in
2. z gostoto > 200^m;
c) zapirala, tesnila, sedeži ventila, pihalniki ali membrane iz fluorovih elastomerov, ki vsebujejo
vsaj en vinilni kronometer, ki so posebej konstruirani za aplikacije v zračni in vesoljski plovbi
ali na letečih telesih. "Leteče telo" v smislu podštevilke lAOOlc pomeni kompletne raketne
sisteme in letalske sisteme brez posadk.

1A002

Strukture vezivnih materialov ali laminati
Opomba:
Glej tudi številko 1A202, 9A010 in 9A110.
a) z eno organsko matriko in izdelani iz materialov iz podštevilke ICOIOc ali e, ali
b) s kovinsko ali ogljikovo matriko in izdelani iz
1.vlaknastih ali nitastih materialov iz ogljika z obema naslednjima lastnostima:
a) specifični modul > 10,15 x 106 m in
b) specifična natezna trdnost > 17,7 x 104 ali
2. materialov iz podštevilke lCOlOe.
Opomba:
Številka 1A002 ne zajema struktur vezivnih materialov ali laminaie, izdelane iz z epoksidno smolo
impregniranih vlaknastih ali nitastih materialov iz vodika za popravilo struktur zračnih plovil ali
laminatov, če niso večji od 1 m7.

1A003

Proizvodi iz nefluoriranih polimemih substanc iz podštevilke IC008, v obliki folij, ponjav, trakov
ali pasov z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) debelina > 0,254 mm ali
b) preplasten ali laminiran z ogljikom, grafitom, kovinami ali magnetnimi substancami.

1A102

Resarurirani, pirolizni (tj., ogljik-ogljik) materiali, konstruirani za sisteme iz številke 9A004 ali
9A104.

1A202

Strukture vezivnih materialov, če niso evidentirani v številki 1A002, v cevasti obliki z notranjim
premerom med 75 in 400 mm, izdelani iz materialov iz podštevilke lC010a ali b ali številke
IC210.

1A225

Katalizatorji, posebej konstruirani ali pripravljeni za spodbujanje vodikove izmenjevalne reakcije
med vodikom in vodo za regeneracijo tritija iz težke vode ali za proizvodnjo težke vode.

1A226

Posebej pripravljena polnila iz pletiva fosforjevega brona ali bakra (kemično obdelovan za
izboljšanje omočljivosti), konstruirana za uporabo v vakuumskih destilacijskih kolonah za
ločevanje težke vode iz vode.

poročevalec, št. 13
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1A227

Zaščitna okna proti sevanju z veliko gostoto (npr. svinčevo steklo)s serijsko dolžino > 0,3 m,
gostoto > 3 g/cm3 in debelino ž 100 mm ter posebej zanj konstruiranim okvirom.

1B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

1B001

Oprema za izdelavo vlaken, predhodnih oblik (preforms) in prepregov (prepregs) ali vezivnih
materialov iz številke 1A002 ali 1C010 ter posebej zanjo konstruirani sestavni deli in posebej
zanjo konstruiran pribor:
Opomba:
Glej tudi številko 1B101 in 1B201.
a) navijalniki vlaken, katerih gibe za pozicioniranje, navijanje in odvijanje niti je mogoče
koordinirati in programirati v dveh ali več oseh, konstnjirani za izdelovanje struktur vezivnih
materialov ali laminatov iz vlaknastih ali nitastih materialov;
b) polagalniki trakov ali stroji za nameščanje kablov, katerih gibe za pozicioniranje in polaganje
trakov, kablov in prog je mogoče koordinirati in programirati v dveh ali več oseh, konstruirani
za izdelovanje celic zračnih plovil in struktur letečih teles iz vezivnih materialov. "Leteče telo"
v smislu podštevilke lBOOlb pomeni kompletne raketne sisteme in letalske sisteme brez
posadk;
c) večsmemi in večdimenzionalni tkalni ali pletilni stroji skupaj z adjustimimi deli in kompleti del
za adaptacijo za tkanje, pletenje ali opletanje vlaken za izdelavo struktur vezivnih materialov, z
izjemo tekstilnih strojev, ki niso bili spremenjeni za zgoraj omenjeno končno uporabo;
d) oprema, kije posebej konstruirana ali adaptirana za izdelavo ojačevalnih vlaken, kot sledi:
1. oprema za pretvarjanje polimemih vlaken (npr. poliakrilnitril, rayon, peklina ali
polikarbosilan) v ogljikova vlakna ali silicijeva karbidna vlakna skupaj s posebnimi
napravami za raztegovanje vlaken med njihovo toplotno obdelavo,
2. oprema za kemično preplastenje iz plinske faze (CVD) z elementi ali spojinami na segrete
nitaste substrate za izdelovanje silicijevih karbidnih vlaken,
3. oprema za mokro predenje keramik, odpornih proti visokim temperaturam (npr. aluminijev
oksid),
4. oprema za pretvarjanje (s toplotno obdelavo) predhodnih oblik (preforms) vlaken, ki
vsebujejo aluminij, v aluminijeva oksidna vlakna;
e) oprema za izdelavo prepregov iz številke lCOlOe s postopkom vročega taljenja;
f) oprema za nedestruktivno tridimenzionalno preverjanje napak s pomočjo ultrazvočne ali
rentgenske tomografije, posebej konstruirana za vezivne materiale.

1B002

Sistemi in njihovi setavni deli, ki so posebej konstruirani za izdelovanje kovinskih zlitin,
kovinskega legimega prahu, ali legiranih materialov iz podštevilke lC002a2, lC002b ali lC002c.

1B003

Orodja, matrice, fonme in napenjalne naprave za superplastično oblikovanje ali difuzijsko varjenje
titana ali aluminija ali njunih zlitin, ki so posebej konstruirani za izdelavo
a) struktur za letalsko in vesoljsko plovbo,
b) motorjev za letalsko in vesoljsko plovbo ali
c) posebej konstruiranih elementov za te strukture in motorje.

1B101

Oprema, ki ni evidentirana v številki 1B001, za izdelovanje strukturnih vezivnih materialov in
izključno zanjo konstruirani sestavni deli in izključno zanjo konstruiran pribor, kot sledi:
Opomba:
Sestavni deli in pribor, ki so evidentirani v tej številki, vključujejo livarske forme, osnike, utope,
naprave in orodja za oblikovalno stiskanje, strjevanje, vlivanje, sintranje ali lepljenje vezivnih
struktur in laminatov ter izdelkov iz naštetega.
Dodatna opomba:
Glej tudi številko 1B201
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a) navijalniki vlaken, katerih gibe za pozicioniranje, navijanje in odvijanje vlaken je mogoče
koordinirati in programirati v dveh ali več oseh, konstruirani za izdelovanje struktur vezivnih
materialov ali laminatov iz vlaknastih ali nitastih materialov in krmilne naprave za potrebno
koordiniranje in programiranje;
b) polagalniki trakov, katerih gibe za pozicioniranje in polaganje trakov in prog je mogoče
koordinirati in programirati v dveh ali več oseh, konstruirani za izdelovanje celic zračnih plovil
in struktur letečih teles iz vezivnih materialov;
c) oprema, kije konstruirana ali spremenjena za izdelovanje vlaknastih ali nitastih materialov, kot
sledi:
1. oprema za pretvarjanje polimerov (npr. poliakrilnitril, rayon ali polikarbosilan), vključno s
posebnimi napravami za nategovanje-vlaken med njihovo toplotno obdelavo,
2. oprema za preplastitev iz plinske faze (VD) z elementi ali spojinami na razgrete .vlaknaste
substrate in
3. oprema za mokro predenje keramik, odpornih proti visokim temperaturam (npr. aluminijev
oksid);
d) oprema, ki je razvita ali spremenjena za posebno obdelavo površine vlaken ali za izdelovanje
predhodnih oblik (preforms) ali prepregov iz številke 9A110.
Opomba:
Oprema, ki je evidentirana v podštevilki 1B101 d, vključuje valje, nategovalne, preplasiovalne
in rezalne naprave teršiancane oblike (clicker dies).
1B115

Oprema za izdelovanje, uporabo ali odjemno kontrolo pogonskih goriv letečih teles ali dodatkov k
tem pogonskim gorivom, ki so evidentirani v delu 1A, številka 0008 ali 1C115, iz zanjo posebej
konstruirani sestavni deli.
Opomba:
1. Ta številka vključuje mešalnike, ki so primerni za mešanje v vakuumu v območju od 0 do
13,326 kPa in imajo temperaturno regulacijo mešalne komore:
a) mešalniki šarž s kapaciteto Hi 101 in najmanj eno ekscentrično mešalno/gnetilno gredjo,
b) pretočni mešalniki z dvema ali več mešalnimi/gnetilnimi gredmi in možnostjo odpiranja
mešalne komore,
2. oprema, ki je posebej konstruirana za izdelovanje vojaškega blaga: glej del 1A, številka 0018.

1B116

Šobe, ki so konstruirane izključno za izdelovanje pirolizno proizvedenih materialov, ki so v formi,
na osniku ali drugem substratu izločeni iz predstopenjskih plinov, ki razpadejo v temperaturnem
območju med 1573 K (1300 °C) in 3173 K (2900 °C) in pri tlaku od 130 Pa do 20 kPa.

1B201

Navijalniki vlaken, če niso evidentirani v Številki 1B001 ali 1B101, katerih gibe za pozicioniranje,
navijanje in odvijanje vlaken je mogoče koordinirati in programirati v dveh ali več oseh,
konstruirani za izdelovanje struktur vezivnih materialov ali laminatov iz vlaknastih ali nitastih
materialov in so primerni za navijanje cilindričnih rotorjev s premerom med 75 in 400 mm in
dolžinami £ 600 mm ter krmilne naprave za koordiniranje in programiranje in za to potrebni
precizijski osniki.

1B225

Elektrolitske celice za pridobivanje fluora s proizvodno zmogljivostjo > 250 g fluora na uro.

1B226

Separatorji za elektromagnetno ločevanje izotopov, konstruirani za obratovanje z enim ali več
ionskih virov, ki lahko dajejo skupni sevalni tok £ 50 mA ali so opremljeni s takimi ionskimi viri.
Opombe:
J. Številka 1B226 vključuje separatorje. ki lahko obogatijo stabilne izotope.
2. Številka 1B226 vključuje separatorje z ionskimi viri in kolektorji znotraj in zunaj magnetnega
polja.
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1B227

Konverteiji in oprema za sintezo amoniaka, pri kateri se sintezni plin (dušik in vodik) lahko jemlje
iz visokotlačne izmenjevalne kolone amoniak - vodik in se sintetiziran amoniak odvaja nazaj v
kolono.

1B228

Nizkotemperatume kolone za destilacijo vodika z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) konstruirane za uporabo pri obratovalnih temperaturah 5 35 K (-238 °C),
b) konstruirane za uporabo pri obratovalnih tlakih od 0,5 do 5 MPa,
c) izdelane iz drobnozmatih nerjavečih jekel serije 300 z majhno vsebnostjo žvepla ali iz
primerljivih materialov, odpornih pred nizkimi temperaturami in vodikom, in
d) z notranjim premerom £ 1 m in efektivnimi dolžinami ž 5 m.

1B229

Izmenjevalne kolone voda - žveplov vodik iz kakovostnega kolonskega jekla s premerom £ 1,8 m
za obratovanje pri nazivnem tlaku £ 2 MPa.
Opombe:
1. Kolone, ki so posebej konstruirane ali pripravljene za izdelovanje težke vode, glej številko
' 0B004.
2. Številka 1B229 obsega vgrajene ekstraktorje kot segmentirana dna efektivnim zveznim
premerom ž 1,8 m, npr. sitasto dno, ventilno dno, zvonasto dno, turbogridno dno, konstruirane
za olajšanje procesa nasprotnega toka ali izdelane iz materialov, odpornih proti koroziji, ki jo
povzroča žveplov vodik/vodikove zmesi, npr. nerjaveče jeklo serije 304 L ali 316.
3. Kakovostna ogljikova jekla so npr. jekla po ASTMA516.

1B230
•

Obtočne črpalke kalijeve amidne katalizatorjeve (kontaktna sredstva) v razredčeni ali koncentrirani
raztopini v tekočem amoniaku (KNH2/NH3) z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) hermetično zaprte,
b) za koncentrirane raztopine kalijevega amida £ 1% pri delovnem tlaku od 1,5 do 60 MPa, za
razredčene raztopine kalijevega amida < 1% pri delovnem tlaku od 20 do 60 MPa,
c) moč > 8,5 m3/h.

1B231

Naprave, deli naprav ali oprema za izdelavo, regeneracijo, ekstrakcijo, koncentracijo ali uporabo
tritija, kot sledi:
a) vodikovi ali helijevi hladilni agregati, ki lahko ohlajajo na temperaturo 23 K (-250 °C) in manj,
s kapaciteto toplotnega odvajanja > 150 W ali
b) sistemi za shranjevanje in čiščenje vodikovih izotopov s kovinskimi hidridi kot shranjevalnim
ali čistilnim medijem.

1C

MATERIALI IN SNOVI

1C001

Materiali, ki so posebej razviti ali izdelani za uporabo kot absorpcijsko sredstvo elektromagnetnih
valov, ali polimeri z lastno prevodno sposobnostjo, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 1C101
a) materiali za absorpcijo frekvenc > 2 x 108 Hz in < 3 x 10i2 Hz, z izjemo materialov, kot sledi:
Opomba:
V absorpcijske namene uporabljane magnetne snovi, vsebovane v barvah, so zajete v številki
lCOOla.
1. absorpcijska sredstva iz dlakastih naravnih ali sintetičnih vlaken z nemagnetnimi viožki za
absorpcijo,
2. absorpcijska sredstva z neravno vpadno ploskvijo, vključno piramide, stožci, klini in
nagubane površine, ki so brez magnetnih izgub,
3. ravna absorpcijska sredstva, kot sledi:
a) izdelana iz
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1. penastih umetnih snovi (upogljive ali neupogljive) z vloženim ogljikdm ali
organskimi materiali skupaj z vezivi, z refleksijo (echo) > 5% v primerjavi s kovino
prek pasovne širine > ±15% srednje frekvence vpadne energije in neprimerne za
prenašanje temperatur, večjih od 450 K (177 °C), ali
2. keramičnih materialov z refleksijo (echo) > 20% v primerjavi s kovino nad pasovno
širino > ±15% srednje frekvence vpadne energije in neprimerni za prenašanje
temperatur, večjih od 800 K (527 °C),
Tehnična opomba:
Preskuševalna telesa za absorpcijske teste po podštevilki lC001a3a morajo tvoriti
kvadrat stranske dolžine najmanj 5 valovnih dolžin (srednja frekvenca) in biti položena v
daljinsko polje izsevajočega delca.
b) natezna trdnost < 7 x 106 N/m2 in
c) tlačna trdnost < 14 x 106 N/m2,
4. ravna absorpcijska sredstva iz sintranega ferita z obema naslednjima lastnostima:
a) specifična gostota > 4,4 in
b) maksimalna obratovalna temperatura 548 K (275 °C);
b) materiali za absorpcijo frekvenc > 1,5 x 1014 Hz in < 3,7 x 1014 Hz in netransparentnih za vidno
svetlobo;
c) polimemi materiali z lastno sposobnostjo prevodnosti z električno prostorsko prevodnostjo >
10.000 S/m (siemens na m) ali plastnim/površinskim uporom < 100 ohmov na ploskovni
kvadrat, na podlagi enega ali več naslednjih polimerov:
1. polianilin,
2. polipirol,
3. politiopen,
4. polifenilenvinilen,
5. politienilenvinilen.
Tehnična opomba:
Električna prostorninska prevodnost in plastni/površinski upor se določata skladno s
standardom ASTM D-527 ali z drugimi primerljivimi nacionalnimi postopki.
1C002

Kovinske zlitine, prah kovinskih zlitin ali legirani materiali, kot sledi:
Opomba:
Številka
Dodatna opomba:
Glej tudi številko 1C202.
a) kovinske zlitine, kot sledi:
1. zlitine na nikljevi in titanovi bazi v obliki aluminidov, s surovi obliki ali v obliki
polizdelkov, kot sledi:
a) nikljevi aluminidi z več kot 10-odstotnim masnim deležem aluminija,
b) titanovi aluminidi z več kot 12-odstotnim masnim deležem aluminija,
2. iz praha kovniskih zlitin iz podštevilke lC002b ali drobnih delcev materiala, kot sledi:
a) nikljeve zlitine
1. s karakteristiko trajne statične trdnosti i. 10.000 ur pri 923 K (650 °C) in pri
obremenitvi 550 MPa ali
2. z utrujenostjo pri nizkem obremenitvenem trajanju 10.000 ciklusov ali več pri 823 K
(550 °C) z maksimalno obremenitvijo 700 MPa,
b) niobijeve zlitine
1. s karakteristiko trajne statične trdnosti 2 10.000 ur pri 1073 K (800 °C) in
obremenitvi 400 MPa,
2. z utrujenostjo pri nizkem obremenitvenem trajanju 10.000 ciklusov ali več pri 973 K
(700 °G) z maksimalno obremenitvijo 700 MPa,
c) titanove zlitine
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1. s karakteristiko trajne statične trdnosti ž 10.000 ur pri 723 K (450 ®C) in obremenitvi
200 MPa,
2. z utrujenostjo pri nizkem obremenitvenem trajanju 10.000 ciklusov ali več pri 723 K
(450 °C) z maksimalno obremenitvijo 400 MPa,
d) aluminijeve zlitine z natezno trdnostjo
1. ž 240 MPa pri 473 K (200 °C) ali
2. £415 MPa pri 298 K (25 °C),
e) magnezijeve zlitine z natezno trdnostjo t 345 MPa in korozijsko stopnjo < 1 mm/leto v 3odstotni vodni raztopini "kuhinjske soli, merjeno ob upoštevanju standarda ASTM G-31
ali primerljivih nacionalnih postopkov;
Tehnične opombe:
1. Kovinske zlitine iz podštevilke lC002a so tiste zlitine, ki vsebujejo večji masni delež
omenjene kovine kot vsakega drugega elementa. .
2. Karakteristika trajne statične trdnosti se ugotavlja skladno s standardom ASTM E-J39
ali primerljivimi nacionalnimi postopki.
3.- Utrujenost pri majhnem obremenitvenem trajanju se ugotavlja skladno s standardom
ASTM E-606 "Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue
Testing" ali primerljivimi nacionalnimi postopki. Preskusi morajo potekati aksialno s
povprečnim napetostnim razmerjem enako 1 in faktorjem oblikovanja Kt enako 1.
Povprečno napetostno razmerje je definirano kot (maksimalna obremenitev - minimalna
obremenitev)/maksimalna obremenitev
b) prah kovinskih zlitin ali drobni delci materialov za izdelavo materialov iz podštevilke lC002a,
kot sledi:
1. izdelani iz enega izmed naslednjih sestavnih sistemov:
a) nikljeve zlitine (Ni-Al-X, Ni-X-Al), ki so primerne za turbinske motorne dele ali
elemente, ki na 109 legimih delcev vsebujejo manj kot 3 (med procesom izdelave
dovajanih) nekovinske delce, ki so večji od 100 fim,
b) niobijeve zlitine (Nb-Al-X ali Nb-X-Al, Nb-Si-X ali Nb-X-Si, Nb-Ti'-X ali Nb-X-Ti),
c) titanove zlitine (Ti-AI-X ali Ti-X-Al),
d) aluminijeve zlitine (Al-Mg-X ali Al-X-Mg, Al-Zn-X ali Al-X-Zn, Al-Fe-X ali Al-X-Fe)
ali
e) magnezijeve zlitine (Mg-Al-X ali Mg-X-Al) in
Dodatna opomba:
X ustreza enemu ali več legirnim elementom.
2. izdelani v kontroliranih pogojih z uporabo vsaj enega izmed naslednjih postopkov:
a) vakuumska atomizacija,
b) atomizacija zaščitnega plina,
c) rotacijska atomizacija,
d) hitro hlajenje iz taline (spalt quenching),
e) talilno predenje in pulverizacija,
f) talilna ekstrakcija in pulverizacija ali
g) mehansko legiranje.
c. legirani materiali v obliki nerazdrobljenih kosmičev, trakov ali tankih palic, izdelani v
kontroliranih pogojih "s pomočjo hitrega ohlajanja iz taline (splat quenching), talilnega
predenja ali talilne ekstrakcije, ki se uporabljajo pri izdelavi praha kovinskih zlitin ali
drobnih delcev materialov iz podštevilke lC002b.
1C003

Magnetne kovine vseh tipov v vseh oblikah z najmanj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) začetna relativna permeabilnost (initial relativ permeability) £ 120.000 in debelina <, 0,05 mm,
Tehnična opomba:
Meritev začetne permeabiJnosti se izvaja na zgoraj specificiranih materialih, ki so popolnoma
razžarjeni.
b) magnetostrikcijske zlitine z eno izmed naslednjih lastnosti:
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1. magnetostrikcija zasićenja > 5 x 104 ali
2. faktor magnetomehanske sklopitve (k) > 0,8 ali
c) trakovi iz amorfnih zlitin z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. zlitine, ki vsebujejo najmanj 75 masnih odstotkov železa, kobalta ali niklja, in
2. kažejo indukcijo magnetnega zasićenja (B5) ž 1,6 T ter bodisi
a) debelino traku < 0,02 mm ali
b) specifičen električni upor > 2 x 104 ohm/cm.
1C004

Zlitine urana in titana ali volframove zlitine z matriko na bazi železa, niklja ali bakra z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
a) gostota > 17,5 g/cm3,
b) meja elastičnosti, višja od 1250 MPa,
c) specifična natezna trdnost > 1270 MPa in
d) dilatacija > 8%.

1C005

Superprevodni dvojni vodniki (composite conductors) z dolžino > 100 m ali maso > 100 g, kot
sledi:
a) superprevodni multifilamentni dvojni vodniki (composite conductors), ki vsebujejo niobijtitanov filament ali več niobij-titanovih filamentov:
1. vloženi v drugo matriko kot matrika iz bakra ali zlitin na bazi bakra ali
2. s ploskovnim presekom < 0,28 x 104 mm2 (t.j., premer 6 jim pri okroglih filamentih);
b) superprevodni multifilamentni dvojni vodniki (composite conductors), ki so sestavljeni iz
drugega superprevodnega filamenta ali več drugih superprevodnih filamentov (torej ne iz
niobij-titanovega filamenta oz. filamentov) z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. kritična temperatura pri ničelni magnetni indukciji > 9,85 K (-263,31 °C) in < 24 K (-249 0
C),
2. ploskovni presek < 0,28 x 104 mm2 in
3. fllamenti ostanejo v superprevodnem stanju pri temperaturi 4,2 K (-268,96 °C), če so
izpostavljeni magnetnemu polju, ki ustreza magnetni indukciji velikosti 12 tesla.

1C006

Tekočine in maziva, kot sledi:
a) hidravlične tekočine, ki got glavno sestavino vsebujejo vsaj eno izmed naslednjih spojin ali eno
izmed naslednjih snovi:
1. sintetični ogljikovodiki ali nefluorirana silikonska olja z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) vnetišče > 477 K (204 °C),
b) pourpoint S 239 K (-34 °C),
c) indeks viskoznosti ž 75 in
d) toplotna odpornost pri 616 K (343 °C) ali
Opomba:
Silikonska olja v smislu podšievilke lC006al vsebujejo izključno silicij, vodik in ogljik
2. fluorokloroogljiki z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) brez vnetišča,
b) temperatura avtogenega vžiga > 977 K (704 °C),
c) pourpoint < 219 K (-54 °C),
d) indeks viskoznosti > 80 in
e) vrelišče ž 473 K (200 °C);
Opomba:
Fluorokloroogljiki v smislu podšievilke ]C006a2 vsebujejo izključno ogljik, jluor in klor.
b) maziva, ki got glavno sestavino vsebujejo vsaj eno izmed naslednjih spojin ali eno izmed
naslednjih snovi:
1. fenileter, alkilfenileter, tioeter ali druge zmesi, ki vsebujejo več kot dve eterske ali tioeterske
funkcije, ali njihove zmesi, ali
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2. fluorirani tekoči silikoni s kinematsko viskoznostjo < 5000 mm2/s (5000 centistokes),
merjeno pri 298 K (25 °C);
c) dušilne ali flotacijske tekočine, ki so vsaj 85-odstotno sestavljene iz ene ali več naslednjih
spojin ali ene ali več naslednjih snovi, imajo čistost > 99,8% in na vsebujejo na 1 ml manj kot
25 delcev £ 200 (im:
1. dibromtetrafluoretan,
2. poliklortrifluoretilen (le oljne ali vodne modifikacije) ali
3. polibromtrifluoretilen.
Tehnična opomba:
V smislu številke 1C006 se
a) vneiišče določa z uporabo Clevelandovega postopka v odprtih talilnikih skladno s
standardom ASTM D-92 ali primerljivimi nacionalnimi postopki;
b) pourpoint ugotavlja z metodo, ki jo opisuje standard ASTM D-97, ali primerljivimi
nacionalnimi postopki;
c) indeks viskoznosti ugotavlja z metodo, ki jo opisuje standard ASTM D-2270, ali
primerljivimi nacionalnimi postopki;
d) toplotno odpornost ugotavlja skladno s standardom ASTM D-2160 (-85) ali z naslednjimi
postopki preiskave ali primerljivimi nacionalnimi postopki;
20 ml tekočine, ki jo preiskujemo, vlijemo v 46-mililirrsko posodo iz nerjavečega ameriškega
standardnega jekla 317, ki vsebuje po eno kroglo z nazivnim premerom 12,5 mm (0,5 cole)
iz ameriških standardnih jekel M10 (orodno jeklo) in SEA 52.100 (kromovo jeklo) in iz
ladijskega brona (60% bakra, 39% cinka in 0,75% kositra). Posodo spiramo z dušikom in
pri atmosferskem tlaku neprodušno zapremo. Temperaturo nato povečamo na 644 ± 6 K
(371 ±6 °C) in je 6 ur držimo na tej stopnji. Vzorec velja za toplotno odpornega, če so po
zgoraj opisanem postopku izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
1. zmanjšanje teže vsake krogle < 10 mg/mm7 površine krogle,
2. sprememba viskoznosti glede na začetno viskomost, določno pri 311 K (38 °C), < 25% in
3. skupno kislinsko ali bazno število < 0,40,
e) temperaturo avtogenega vžiga ugotavlja z metodo, ki jo opisuje standard ASTM E-659, ali
primerljivimi nacionalnimi postopki;
1C007

Keramični izhodni materiali, keramični nevezivni materiali, vezivni materiali s keramično matriko
in keramičnimi predmateriali, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 1C107.
a) izhodni materiali iz enostavnih ali kompleksnih boridov titana, pri čemer je vsota kovinskih
nečistoč, brez primešanih dodatkov, manjša od 5000 ppm, povprečna velikost delcev < 5 um in
ni več kot 10% vseh delcev > 10 um;
b) keramični nevezivni materiali v surovi obliki ali obliki polizdelkov na bazi boridov titana z
gostoto £ 98% teoretične gostote, z izjemo brusilnih sredstev;
c) karamika-keramika vezivni materiali s stekleno ali oksidno matriko in ojačani z vlakni iz vsaj
enega izmed naslednjih sistemov:
1. Si-N,
2. Si-C,
3. Si-Al-O-N ali
4. Si-O-N;
d) keramika-keramika vezivni materiali s kontinuimo kovinsko fazo ali brez nje, ki vsebujejo fino
dispergirane delce ali faze poljubnih vlaknastih aii whisker-materialov, pri čemer silicijevi,
cirkonijevi aii borovi karbidi ali nitridi tvorijo matrike;
e) predmateriali (t.j., posebne polimeme ali kovinskoorganske spojine) za izdelavo poljubne faze
ali poljubnih faz materialov iz podštevilke lC007c, kot sledi:
1. polidiorganosilani (za izdelavo silicijevega karbida),
2. polisilazafii (za izdelavo silicijevega nitrida) ali
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3. polikarbosilazani (za izdelavo keramičnih proizvodov, ki vsebujejo silicij, ogljik in dušik).
1C008

Nefluorirani polimeri, kot sledi:
a)l. bismalajmidi,
2. aromatični poliamidimidi,
3. aromatični polimidi
4. aromatični politermidi s prehodno temperaturo v steklastem stanju (Tg) > 503 K (230 °C),
merjena z mokrim postopkom;
Opomba:
Podštevilka lC008a ne vključuje netaljivih, s stiskanjem oblikljivih praškov ali stiskalnih delov.
b) termoplastni kopolimeri iz tekočih kristalov z zmehčiščem > 523 K (250 °C), merjenim skladno
s standardom ASTM D-648, Metoda A, ali primerljivimi nacionalnimi postopki, z
obremenitvijo 1,82 N/mm2 in naslednjo sestavo:
1. ena izmed naslednjih snovi:
a) fenilen, bifenilen ali naftalin ali
b) metil, terciarni butilfenilen ali fenilno substituiran fenilen, bifenilen ali naftalin in
2. vsaj ena izmed naslednjih kislin:
a) tereftalna kislina,
b) 6-hidroksi-2-naftojska kislina,
c) 4-hidroksibenzojska kislina;
c) aromatični polieterketoni, kot sledi:
1. polietereterketon (PEEK),
2. polieterketonketon (PEKK),
3. polieterketon (PEK),
4. polieterketoneterketonketon (PEKEKK);
d) aromatični poliketoni;
e) aromatični polisulfidi, pri čemer gre pri ariini skupini za bifenile, trifenile ali njihove
kombinacije;
0 polibifenilni etersulfon.

1C009

Nepredelane fluorirane spojine, kot sledi:
a) kopolimeri vinilfluorida, ki neiztegnjeni kažejo vsaj 75-odstotno beta-kristalinično strukturo;
b) fluorirani polimidi, ki vsebujejo vsaj 30% vezanega fluora;
c) fluorirani fosfazni elastomeri, ki vsebujejo vsaj 30% vezanega fluora,

1C010

Vlaknasti ali nitkasti materiali, ki se lahko uporabljajo v strukturah vezivnih materialov ali
laminatih z organsko matriko, kovinsko matriko ali ogljikovo matriko, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 1C210.
a) organski vlaknasti ali nitkasti materiali, z izjemo polietilena, z obema naslednjima lastnostima:
1. specifičen modul > 12,7 x 106 m in
2. specifična natezna trdnost > 23,5 x 10* m;
b) vlaknasti ali nitkasti ogljikovi materiali z obema naslednjima lastnostima:
1. specifičen modul > 12,7 x 106 m in
2. specifična natezna trdnost > 23,5 x 104 m;
Tehnična opomba:
Lastnosti materialov iz podštevilke ICOlOb se raziskujejo z metodami SRM 12 do 17, ki jih
priporoča SACMA, ali ustreznimi nacionalnimi nateznimi preskusi (npr. japonski industrijski
standard JIS-R-7601, odstavek 6.6.2) in se opirajo na šaržne srednje vrednosti.
Opomba:
Podštevilka ICOlOb ne vključuje tkanin, izdelanih iz vlaknastih ali nitkastih materialov, za
popravila struktur zračnih plovil ali laminatov, pri čemer velikost posameznih pletenjač ni
večja od 50 cm x 90 cm.
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c) anorganski vlaknasti ali nitkasti materiali z obema naslednjima lastnostima:
1. specifičen modul > 2,54 x 106 m in
2. tališče, točka razgrajevanja ali točka sublimacijske > 1922 K (1649 °C) v inertni okolici;
Opomba:
Podštevilke ICOIOc ne vključuje
1. diskontinuirana, večfazna, polikristalinična vlakna aluminijevega oksida kot rezana vlakna
ali nepravilno laminirane pletenjače z vsebnostjo silicijevega oksida k 3 masni odstotki in
specifičnim modulom < 10 x 10ć m,
2.' vlakna iz molibdena in molibdenovih zlitin,
3. borova vlakna,
4. diskontinuirana keramična vlakna s tališčem, točko razgrajevanja ali točko sublimacije <
2043 K (1770 °C') v inertni okolici.
d) vlaknasti ali nitkasti materiali,
1. sestavljena iz vsaj ene izmed naslednjih snovi:
a) polietermidi iz podštevilke 1C008
b) materialov iz podštevilke lC008b, c, d, e ali f ali
2. sestavljena iz snovi iz podštevilke lCOlOdla ali b, tudi zmešana z drugimi snovmi iz
podštevilke ICOlOa, b ali c;
e) s smolo ali peklino impregnirana vlakna (prepregi), s kovinami ali ogljikom preplastena vlakna
(predhodne oblike - preforms) ali predhodne oblike iz ogljikovih vlaken, kot sledi:
1. izdelani iz vlaknastih ali nitkastih materialov iz podštevilke ICOlOa, b, ali c ali
2. izdelani iz vlaknastih ali nitkastih materialov iz organskih snovi ali ogljika z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
a) specifična natezna trdnost > 17,7 x 104 m,
b) specifičen modul > 10,15 x 106 m,
c) neevidentirani v podštevilki 1C01 Oa ali b in
d) s prehodno temperaturo v steklastem stanju (Tg) > 383 K (110 °C) pri impregnaciji z
materiali iz številke 1C008 ali podštevilke lC009b ali fenolriimi ali epoksidnimi
smolami.
Opomba:
Podštevilka lCOlOe ne vključuje z epoksidno smolo impregnirano matriko iz vlaknastih ali
nitkastih materialov iz ogljika (prepregs) za popravila struktur zračnih plovil ali laminatov, pri
katerih velikost posamezne pletenjače preprega ni večja od 50 cm x 90 cm.
1C101

Drugi materiali, ki niso evidentirani v številki 1C001, za uporabo kot absorpcijsko sredstvo z
namenom preprečevanja merilnih količin kot radarska refleksija, UV-/IR- in akustične signature,
primerni za leteča telesa in podsisteme letečih teles.
Opomba:
1. številka 1C101 vključuje:
a) strukturne materiale in obloge, konstruirane izključno za reducirano radarsko refleksijo,
b) obloge skupaj z barvnimi premazi, konstruirane izključno za reducirano ali posebej
prilagojeno refleksijo ali emisijo v mikrovalovnem, infrardečem ali ultravioletnem spektru.
2. Številka lClOle ne vključuje materiale za uporabo pri temperaturni regulaciji satelitov.

1C107

Keramični ali grafitni materiali, kot sledi:
a) drobnozmati, rekristalizirani grafiti z gostoto £ 1,72 g/cm3 (merjena pri 288 K (15 °C)) in
velikostjo delcev < 100 p.m ali pirolizni ali vlaknasto ojačani grafiti, primerni za raketne šobe
ali nosne konice vraČalnih letečih teles;
b) keramični vezivni materiali z dielektrično konstanto < 6 pri frekvencah med 100 in 10.000 Hz,
primerni tudi za radome, ter strojno obdelovalni, s silicijevim karbidom ojačani, nepečeni
keramični materiali, primerni za nosne konice. .

1C115

Pogonska goriva in kemične sestavine za pogonska goriva, kot sledi:
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a) Dodatki pogonskim gorivom, kot sledi:
1. kroglasti aluminijev prah, ki ni evidentiran v deli 1A, iz delcev z enotnim p*emerom < 500 p
m in vsebnostjo aluminija najmanj 97 masnih odstotkov,
2. kovinska pogonska goriva, ki niso evidentirana v delu 1A, z velikostjo delcev < 500 pm
(kroglasti, prahasti, kosmičasti ali zmleti), ki so vsaj v 97 masnih odstotkih sestavljena iz
naslednjih elementov:
a) cirkonij,
b) berilij,
c) bor,
d) magnezij,
e) cink,
f) zlitine snovi iz a) do e) ali
g) mešane kovine,
3. tekoči oksidanti, kot sledi:
1. didušikov trioksid,
2. dušikov dioksid/didušikov tetraksid,
3. didušikov pentoksid;
b) polimeri, kot sledi:
). karboksilno terminiran polibutadin (CTPB),
2. hidroksilno terminiran polibutadin (HTPB),
3. polibutadinska akrilna kislina (PBAA),
4. akrilnitril polibutadinske akrilne kisline (PBAN);
c) drugi aditivi in agensi, kot sledi:
1. butacen,
2. trietilenglikoldinitrat (TEGDN),
3. 2-nitrodifenilamin.
Opomba:
Pogonska goriva in kemični dodatki pogonskim gorivom, ki niso evidentirani v številki 1C115: glej
del 1A.
1C116

Martenzitno strjeno jeklo (maraging steel) (na splošno z visoko vsebnostjo niklja in zelo nizko
vsebnostjo ogljika in okarakteriziran z uporabo substitucijskih elementov za izločevalno
strjevanje) z dosegljivo natezno trdnostjo £ 1.500 MPa, merjeno pri 293 K (20 °C), v obliki
pločevin, plošč ali cevi z debelino step/plošč £ 5 mm.
Opomba:
Glej tudi številko IC216.

1C117

Volfram, molibden in njune zlitine v obliki enotnih kroglastih ali prahastih delcev z velikostjo
delcev £ 500 um in vsaj 97-odstotno čistostjo, namenjeni za izdelavo delov za raketne motorje, t.j.,
toplotnih ščitov, Šobnih substratov, šobnih vratov in krmilnih površin za potisno vektorsko
krmiljenje.

1C202

Zlitine, ki niso evidentirane v podštevilki lC002a2c ali d, kot sledi:
a) aluminijeve zlitine z dosegljivo natezno trdnostjo £ 0,46 x 109 Pa pri 293 K (20 °C) kot cevi ali
masivne forme (skupaj z izkovki) z zunanjim premerom > 75 mm;
b) titanove zlitine z dosegljivo natezno trdnostjo ž. 0,9 x 10® Pa pri 293 K (20 °C) kot cevi ali
masivne forme (skupaj z izkovki) z zunanjim premerom > 75 mm
Tehnična opomba:
številka 1C202 vključuje zlitine pred in po toplotni obdelavi.

1C210

Vlaknasti ali nitkasti materiali, ki niso evidentirani v podštevilki lC010a ali b, kot sledi:
a) vlaknasti ali nitkasti materiali iz aramida ali ogljika s specifičnim modulom ž 12,7 x 106 m ali
specifično natezno trdnostjo Ž 23,5 x 104 m;
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b) vlaknasti ali nitkasti materiali iz stekla s specifičnim modulom ž 3,18 x 106 m ali specifično
natezno trdnostjo ž 7,62 x 104 m
1C216

Martenzitno stijeno jeklo (rnaraging steel), ki ni evidentirano v številki 1C116, z dosegljivo
natezno trdnostjo £ 2,05 x 109 Pa pri 293 K (20 °C), z izjemo delov, ki ne presegajo linearne
dimenzije 75 mm.
Tehnična opomba:
Številka 1C216 vključuje marlemitno strjeno jeklo pred in po toplotni obdelavi.

1C225

Bor in borove spojine, zmesi in bor vsebujoči materiali z vsebnostjo bora-10, večjo od 20 masnih
odstotkov celotne vsebnosti bora.

1C226

Volfram, kot sledi:
deli iz volframa, volframovega karbida ali volframovih zlitin (z več kot 90% volframa) z maso >
20 kg in votlo cilindrično simetrijo (vključno cilindrski segmenti) z notranjim premerom > 100
mm in < 300 mm, z izjemo delov, ki so posebej konstruirani za uporabo kot uteži ali kolimatorji za
gama žarke.

1C227

Kalcij (visoka čistost) z obema naslednjima lastnostima:
a) manj kot 1.000 ppm kovinskih nečistoč razen magnezija in
b) manj kot 10 ppm bora.

1C228

Magnezij (visoka čistost) z obema naslednjima lastnostima:
a) manj kot 200 ppm kovinskih nečistoč razen kalcija in
b) manj kot 10 ppm bora.

1C229

Zelo čist bizmut (99,99 ali več) z vsebnostjo srebra < 10 ppm.

1C230

Berilij, kot sledi:
kovina, zlitine z > 50 masnim odstotkom berilija, berilijeve spojine in proizvodi iz teh spojin, r
izjemo:
1. kovinska okna za rentgenske aparate,
2. oksidni profili v končnih izdelkih ali polizdelkih, posebej konstruirani za elektronske dele ali
kot substrat za elektronska vezja.
Opomba:
številka JC230 vključuje tudi odpadke in odpadne kovine, ki vsebujejo berilij.

1C231

Hafnij, kot sledi:
kovina, zlitine in spojine z več kot 60 masnim odstotkom hafnija in proizvodi iz teh snovi.

1C232

Helij v vsaki obliki, obogaten v helij-3, tudi v zmeseh z drugimi materiali ali vsebovan v opremi ali
proizvodih, z izjemo proizvodov, ki vsebujejo manj kot 1 g helija-3.

1C233

Litij, kot sledi:
a) kovina, hibridi ali zlitine, ki vsebujejo z izotopom 6 obogateni litij v večji koncentraciji kot
naravni litij (> 7,5% litija-6);
b) vsi drugi materiali, ki vsebujejo z izotopom 6 obogateni litij (vključno spojine, zmesi in
koncentrate), z izjemo z izotopom 6 obogateni litij, ki ga vsebujejo termoluminescenčni
dozimetri.

1C234

Cirkonij, kot sledi:
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kovina, zlitine z več kot 50 masnim odstotkom cirkonija, cirkonijeve spojine (če je količina hafhija
glede na cirkonij < 0,2 masnega odstotka) in proizvodi, ki so v celoti izdelani iz teh materialov, z
izjemo cirkonija v obliki folij ali trakov z debelino š 0,10 mm.
Opomba:
Številka 1C234 vključuje tudi odpadke in odpadne kovine, ki vsebujejo cirkonij.
1C235

Tritij, spojine in zmesi, ki vsebujejo tritij, pri katerih je razmerje tritija in vodika > 1:1.000, z
izjemo proizvodov z ne več kot 40 Ci tritija v vseh kemičnih in fizikalnih oblikah.
- Opomba:
Glej tudi številko 1C935.

1C236

Radionuklidi, ki sevajo alfa žarke (alfa sevalniki), in oprema, ki vsebuje te radionuklide, kot sledi:
alfa sevalniki z razpolovno dobo ž 10 dni, vendar < 200 let, vključno spojine in zmesi, ki
vsebujejo radionuklide iz te številke, s skupno alfa aktivnostjo ž 37 GBq/kg, z izjemo proizvodov r
alfa aktivnostjo < 3,7 GBq na proizvod.

1C237

Radij-226, z izjemo proizvodov v medicinske namene.

1C238

Klorov trifluorid (CIF3).

1C239

Razstreliva, ki niso evidentirana v delu 1A, s kristalno gostoto > 1,8 g/cm3 in detonacijsko
hitrostjo > 8.000 m/s ali snovi ali zmesi, ki vsebujejo več kot 2% teh razstreliv.

1C350

Kemikalije, ki se lahko uporabljajo kot izhodne snovi za toksične učinkovine, kot sledi:
1. tiodiglikol (CAS št. 111-48-8),
2. klorid fosforjevega oksida (CAS št. 10025-87-3),
3. dimetilni ester metilfosfonske kisline (CAS št. 756-79-6),
4. evidentiranje difluorida metilfosforjeve kisline (CAS št. 676-99-3) glej del 1 A,
5. diklorid metilfosfonske kisline (CAS št. 876-97-1),
6. dimetilni fosfit (CAS št. 868-85-9),
7. fosforjev triklorid (CAS št. 7719-12-2),
8. trimetilni fosfit (CAS št. 121-45-9),
9. tionilklorid (CAS št. 7719-09-7),
10. 3-hidroksi-1 -metilpiperidin (CAS št. 3554-74-3),
11. N,N-diizopropil-2-aminokloretan (CAS št. 96-79-7),
12. N,N-diizopropil-2-aminoetantioI (CAS št. 5842-07-9),
13. 3-kinuklidinol (CAS št. 1619-34-7),
14. kalijev fluorid (CAS št. 7789-23-3),
15. 2-kIoretanol (CAS št. 107-07-3),
16. dimetilamin (CAS št. 124-40-3),
17. dietilester etilfosfanove kisline (CAS št. 78-38-6),
18. N,N-dimetilaminodietilfosfat (CAS št. 2404-03-7),
19. dietilfosfit (CAS št. 762-04-9),
20. dimetilaminohidroklorid (CAS št. 506-59-2), 21. diklorid etilfosfonigove kisline (CAS št. 1498-404),
22. diklorid etilfosfonske kisline (CAS št. 1066-50-8),
23. difluorid etilfosfonske kisline (CAS št. 753-98-0),
24. fluorovodik (CAS št. 7664-39-3),
25. metilbenzilat (CAS št. 76-89-1),
26. diklorid metilfosfonigove kisline (CAS št. 876-83-5),
27. N.N-diizopropil-2-aminoetanol (CAS št. 686-80-0),
28. pinakolilalkohol (CAS št. 64-07-3),
29. evidentiranje o-etil-2-diizopropilaminoetilmeiilfosfonila (CAS št. 57856-11-8) glej del 1 A,
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
1C351

trietilfosfit (CAS št. 122-52-1),
arzenov triklorid (CAS št. 7784-34-1),
benzilkislina (CAS št. 76-93-7),
dietilestermetilfosfonigove kisline (CAS št. 15715-41-0),
dimetilester etilfosfonske kisline (CAS št. 6163-75-3),
difluorid etilfosfonigove kisline (CAS št. 430-78-4),
difluorid metilfosfonigove kisline (CAS št. 753-59- 3(,
3-kinuklidon (CAS št. 3731-38-2),
fosforjev pentaklorid (CAS št. 10026-13-8),
pinakolon (CAS št. 75-97-8),
kalijev cianid (CAS št. 151-50-8),
kalijev hidrogendifluorid (CAS št. 7789-29-9(,
amonijev hidrogenfluorid (CAS št. 1341-49-7),
natrijev fluorid (CAS št. 7681-49-4),
natrijev hidrogendifluorid (CAS št. 1333-83-1),
natrijev cianid (CAS št. 143-33-9),
trietanolamin (CAS št. 102-716),
fosforjev pentasulfid (CAS št. 1314-80-3),
dipropilamin (CAS št. 108-18-9),
dietilaminoetanol (CAS št. 100-37-8),
natrijev sulfid (CAS št. 1313-82-2),
žveplov monoklorid (CAS št. 10025-67-9),
žveplov diklorid (CAS št. 10545-99-9),
trietanolamin-hidroklorid (CAS št. 637-39-8),
N,N-diizopropil-2-aminokloretan-hidroklorid (CAS št. 4261-8-1).

Človeško in živalsko patogeni povzročitelji in toksini:
a) virusi (naravni, adaptirani ali modificirani, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot material
z živim materialom, kije načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot sledi:
1. chikungunaya virus,
2. hemoragičen virus Kongo-Krim mrzlice,
3. virus dengue mrzlice,
4. virus eastern-equine encefalitisa,
5. ebola virus,
6. hantaan virus,
7. junin virus,
8. lassa virus,
9. virus lifocitamega koriomeningitisa,
10. machupo virus,
11. marburški virus,
12. virus opičjih koz,
13. virus rift-valley mrzlice,
14. virus klopnega encefalitisa,
15. variola virus,
16. virus venezuelskega equine encefalitisa,
17. virus western-equine encefalitisa,
18. whitepox virus,
19. virus rumene mrzlice,
20. virus japan-B encefalitisa;
b) rikecije (naravne, adaptirana ali modificirane, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot
material z živim materialom, ki je načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot.
sledi:
1. coxiella burrietii,
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2. rickettsia quintana,
3. rickettsia prowasecki,
4. rickettsia rickettsii;
c) bakterije (naravne, adaptirane ali modificirane, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot
material z živim materialom, ki je načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot
sledi:
1. bacillus anthracis,
2. brucella abortus,
3. brucella melitensis,
4. brucella suis,
5. chlamydia psittaci,
6. clostridium botulinum,
7. francisella tularensis,
8. pseudomonas mallei,
9. pseudomonas pseudomallei,
10. salmonel la typhi,
11. shigella dysenteriae,
12. vibrio cholerae,
13. yersinia pestis;
d) toksini, kot sledi:
1. clostridium-botulinum toksini,
• 2. clostridium-perfringens toksini,
3. conotoksin,
4. rizin,
5. saxitoksin,
6. shiga toksin,
7. staphyIococcus-aureus toksini,
8. tetrodotoksin,
9. verotoksin,
10. microcystin (cyanoginosin).
1C352

@ivalsko patogeni virusi, kot sledi:
a) virusi (naravni, adaptirani ali modificirani, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot material
z živim materialom, ki je načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot sledi:
1. virus afriške prašičje kuge,
2. virusi ptičje influence, kot sledi:
a) nekarakterizirani ali
b) virusi z visoko patogenostjo skladno z direktivo EU št. 92/40/EWG (Uradni list št. L
167 z 22.6.1992, str.~l), kot sledi:
1. virus tipa A z IVP1 (indeks intravenozne patogenosti) v 6 tednov starih kokoših,
večji od 1,2 ali
2. virusi tipa A podtipa H5 ali H7, za katere nukleotidna sekventacija na razcepnem
mestu za hemaglutinine pokaže multiple bazične aminokisline,
3. bluetongue virus,
4. virus slinavke in parkljevke,
5. virus kozjih koz,
6. aujeszky virus,
7. vvirus prašičje kuge (hog-cholera virus),
8. lyssa virus,
9. nevvcastle virus,
10. virus kuge majhnih prežvekovalcev,
11. prašičji entero virus tipa 9 (SVD virus),
12. virus goveje kuge,
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13. virus ovčjih koz,
14. teschen virus,
15. virus vczikulamega stomatitisa;
b) bakterije (naravne, adaptirane ali modificirane, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot
material z živim materialom, ki je načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot
sledi:
1. mycoplasma mycoides.
1C353

Genetsko modificirani mikroorganizmi, kot sledi:
a) genetsko modificirani mikroorganizmi ali genski elementi, ki vsebujejo patogene sekvence
nukleinske kisline, ki so izvedeni iz organizmov iz podštevilke 1C351 a do c, 1C352 a ali b ali
številke 1C354;
b) genetsko modificirani mikroorganizmi ali genski elementi, ki vsebujejo kodo sekvence
nukleinske kisline za katerega izmed toksinov iz podštevilke 1C351 d.

1C354

Rastlinsko patogeni povzročitelji, kot sledi:
a) bakterije (naravne, adaptirane ali modificirane, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot
material z živim materialom, ki je načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot
sledi:
1. xanthomonas albilineans,
2. xanthomonas campestries pv. citri, vključno nanje zvedljivi rodovi kot xanthomonas
camprestris pv citri tipa A, B, C, D, E ali drugače klasificirane kot xanthomonas citri,
xanthomonascampestris pv. aurantifolia ali xanthomonas pv. campestris pv. citromelo;
b) glivice (naravne, adaptirane ali modificirane, bodisi v obliki izoliranih živih kultur ali kot
material z živim materialom, ki je načrtno cepljen ali kontaminiran s takimi kulturami), kot
sledi:
1. colletotrichum coffeanum var. virulans,
2. cochliobolus miyabeanus (helminthosporium oryzae),
3. micricyclus ulei (sinonim: dothidella ulei),
4. puccinia graminis (sinonim: puccinia graminis f. sp. tritici),
5. puccinia striiformis (sinonim: puccinia glumarum),
6. magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pvricularia orvzae).

1D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)

1D001

Programska oprema, ki je posebej razvita ali spremenjena za razvoj, izdelavo ali opremljanje
opreme iz številk 1B001, 1Đ002 al i 1B003.

1D002

Programska oprema za razvoj laminatov ali vezivnih materialov z matriko iz organskih snovi,
kovin in ogljika.

1D101

Programska oprema, kije razvita izključno za uporabo opreme iz številke 1B101.

IDI 13

Programska oprema, kije razvita izključno za analizo redukcije merilnih količin, kot so radarska
refleksija, ultravioletno/infrardeče odsevanje ali zvočna signatura.

1D201

Programska oprema, kije razvita posebej za uporabo opreme iz Številke 1B201.

TEHNOLOGIJA
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1E001 - Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj ali izdelavo opreme ali materialov
iz podštevilke lAOOlb, lAOOlc, številke 1A002, 1A003, lBali 1C.

1E002

Tehnologija, kot sledi:
a) tehnologija za razvoj ali izdelavo polibenzotiazolena ali polibenzoksazolena;
b) tehnologija za razvoj ali izdelavo (per)fluorelastomerskih spojin, ki vsebujejo vsaj en monomer
viniletra;
c) tehnologija za razvoj ali izdelavo naslednjih izhodnih materialov ali keramičnih materialov, ki
niso vezivni materiali:
1. izhodni materiali z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) vsaj ena izmed naslednjih sestav:
1. enostavni in kompleksni cirkonijevi oksidi ali kompleksni oksidi silicija ali aluminija,
2. enostavni borovi nitridi (kubične kristalinične oblike),
3. enostavni ali kompleksni karbidi silicija ali bora ali
4. enostavni ali kompleksni silicijevi nitridi,
b) vsota kovinskih nečistoč, brez primešanih dodatkov, manjša od
1. 1.000 ppm za enostavne okside ali karbide ali
2. 5.000 ppm za kompleksne spojine ali enostavne nitride in
c) 1. povprečna velikost delcev < 5 um in ne več kot 10% vseh delcev ni večjih od 10 ^m
ali'
Opomba:
Za cirkonijev oksid so ustrezne mejne vrednosti J /jm in 5 /jm.
2. a) ploščice z razmerjem med dolžino in debelino > 5,
b) whiskerji z razmerjem med dolžino in premerom > 10 pri premerih < 2 (im in
c) kontinuima ali rezana vlakna s premerom < 10 ^im,
2. keramični materiali, ki niso vezivni materiali in so sestavljeni iz materialov iz podštevilke
1 E002c I, r izjemo brusilnih sredstev;
d) tehnologija za izdelavo aromatičnih poliamidnih vlaken;
e) tehnologija za inštalacijo, vzdrževanje in popravila materialov iz številke 1C001,
f) tehnologija za popravila struktur vezivnih materialov, laminatov ali materialov iz številke
1A002, podštevilke lC007c ali lC07d.
Opomba:
Podštevilka 1E002/ ne vključuje tehnologije za popravilo struktur civilnih zračnih plovil, ki
uporabljajo vlaknaste ali nitkaste materiale iz ogljika ali epoksidnih smol, skladno s priročniki
proizvajalca zračnega plovila.

1E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo blaga iz številke 1A102, 1B001,
1B101, 1B115, 1B116, 1C001, 1C101, 1C107, lcf]5 do 1C117, IDI01 ali 1D103.

1E102

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj programske opreme iz številke
1D001, 1D101 ali 1D103.

1E103

Tehnologija za regulacijo temperature, tlaka in atmosfere v avtoklavih ali hidroklavih za
izdelovanje vezivnih materialov ali deloma predelanih vezivnih materialov.

1E104

Tehnologija za izdelavo pirolizno pridobljenih materialov, ki se iz predstopenjskih plinov izločajo
v formi, na osniku ali drugem substratu, ki razpadejo v temperaturnem območju od 1573 K (1300 0
C) do 3173 K (2900 °C) pri tlaku od 130 Pa do 20 kPa.
Opomba:
Številka 1E104 velja tudi za tehnologijo za oblikovanje predstopenjskih plinov, pretočnih stopenj
ter načrtov in parametrov procesnega krmiljenja.
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1E201

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo blaga iz številke 1A002, 1A202
do 1A227, 1B201 do 1B231, podštevilke lC002a2c, lC002a2d, lCOlOb, številke 1C202 do 1C239
ali 1D201.

1E202

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj ali izdelavo blaga iz številke 1A202
do 1A227.

1E203

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj programske opreme iz številkei
1D201.

KATEGORIJA 2
■
OBDELOVANJE MATERIALOV

2A

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI
Tehnične opombe:
1. DNje prproduh premera ležaj ne izvrtine v mm in štrevila vrtljajev v U/min.
2. Obratovalna temperatura vključuje temperature, ki se dosegajo po izklopu plinske turbine.

2A001

Kroglični ležaji ali valjčni ležaji (izjema stožčasti ležaji) s po proizvajalcu specificirano toleranco
po ABEC 7, ABEC 7T ali ISO standardu, razred 4 ali bolje (ali po primerljivih nacionalnih
standardih) z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) obroči, kroglice ali valji iz monela ali berilija,
b) izdelani za obratovalne temperature nad 573 K (300 °C) z uporabo posebnih materialov ali s
posebno toplotno obdelavo,
c) z mazalnimi elementi ali modifikacijami sestavnih delov, posebej konstruirani skladno s
proizvajalčevimi specifikacijami za omogočanje obratov > 2,3 milijona DN.

2A002

Drugi kroglični ležaji ali valjčni ležaji (izjema stožčasti ležaji) s po proizvajalcu specificirano
toleranco po ABEC 9, ABEC 9P ali ISO standardu, razred 2 ali bolje (ali po primerljivih
nacionalnih standardih).

2A003

Stožčasti ležaji s po proizvajalcu specificirano toleranco po ANSI/AFBMA, razred 00 (inčni) ali
razred A (metrični) ali bolje (ali po primerljivih nacionalnih standardih) in z eno izmed naslednjih
lastnosti:
a) z mazalnimi elementi ali modifikacijami sestavnih delov, posebej konstruirani skladno s
proizvajalčevimi specifikacijami za omogočanje obratov > 2,3 milijona DN ali
b) izdelani za obratovalne temperature pod 219 K (-54 °C) in nad 423 K (150 °C).

2A004

Folijski zračni ležaji, izdelani za obratovalne temperature nad 561 K (288 °C) in s specifično
nosilnostjo > IMPa.

2A005

Aktivni magnetni ležajni sistemi.

2A006

Samonastavljivi ležaji s tekstilnim vložkom ali samonastavljivi, premični tečajni ležaji s tekstilnim
vložkom, izdelani za obratovalne temperature pod 219 K (-54 °C) ali nad 423 K (150 °C).

2A225

Talilniki iz materialov, ki so odpomi proti tekočim, staljenim aktinidnim kovinam, kot sledi:
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a) talilniki s prostornino od 150 ml do 8 1, izdelani iz ali obloženi z vsaj enim izmed naslednjih
materialov čistosti > 98%:
1. kalcijev fluorid (CaF2),
2. kalcijev metacirkonat (CaZrOj),
3. cerijev sulfid (CejSj),
4. erbijev oksid (Er203),
5. hafhijev oksid (Hf02),
6. magnezijev oksid (MgO),
7. niobij-titan-volframove zlitine, ki vsebujejo nitride (približno 50% Nb, 30% Ti, 20% W),
8. itrijev oksid (Y203),
9. cirkonijev dioksid (Zr02);
b) talilniki s prostornino od 50 ml do 2 1, izdelani ali obloženi s tantalom čistosti > 99,9%;
c) talilniki s prostornino od 50 ml do 2 1, izdelani ali obloženi s tantalom čistosti 2: 98%, ki je
preplasten tantalovim karbidom, tantalovim nitridom ali tantalovim boridom (ali njihovimi
kombinacijami).
2A226

Ventili z nazivno širino £ 5 mm, z vzmetnim mehovnim tesnjenjem, v celoti izdelani iz ali
obloženi z aluminijem, aluminijevimi zlitinami, nikljem ali nikljevimi zlitinami z več kot 60%
nikija ter z možnostjo avtomatskega ali ročnega upravljanja.

2B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE
Opomba:
Številke 2B001 do 2B009 ne vključujejo interferomerrske sisteme ali zaprte ali odprte regulacijske
zanke, ki vsebujejo laser za merjenje gibalnih napak drsnikov obdelovalnih strojev, merilnih
strojev ali podobnih napra\\

2B001

Numerična krmiljenja, posebej konstruirani sklopi za progovno krmiljenje za numerično krmiljenje
obdelovalnih strojev in posebej zanje konstruiranih sestavnih delov, kot sledi:
Tehnične opombe:
1. V vsoti osi z možnostjo progovnega krmiljenja se ne štejejo druge vzporedne osi z možnostjo
progovnega krmiljenja, npr. W os v horizontalnih vrtalnih strojih, ali druga krožna miza,
katere sredisčnica poteka vzporedno s prvo krožno mizo.
Dopolnilna opomba:
Za krožne osi veljajo tudi osi, ki se ne morejo zasukati za 360°. Krožno os lahko poganjajo
linearni sistemi, npr. vijak ali zobnik z zobačo.
2. Oznake osi ustrezajo Mednarodnemu standardu SO 841 "Numerično krmiljeni stroji - oznake
osi in gibov".
a) numerična krmiljenja za obdelovalne stroje, kot sledi, in posebej zanje konstruirani sestavni
deli:
Opomba:
Podštevilka 2B001a ne vključuje numerična krmiljenja,
a) ki so spremenjena za ali vgrajena v neevidentirane stroje ali
b) ki so posebej konstruirana za neevidentirane stroje.
1. več kot Štiri interpolirane osi se lahko simultano koordinirajo za progovno krmiljenje,
2. dve, tri ali Štiri interpolirane osi se lahko simultano koordinirajo za progovno krmiljenje in
izpolnjujejo enega ali več izmed naslednjih pogojev:
a) obdelava podatkov v realnem času zaradi spremembe tira, podajanja ali vrednosti
delovnega vretena med obdelovalnim procesom z
1. avtomatskim proizvajanjem ali spreminjanjem parcialnih programov za obdelavo v
dveh ali več oseh s pomočjo merilnih ciklusov in dostop do izvirnih podatkov
parcialnih programov,
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2. adaptabilnim krmiljenjem z več kot eno merjeno fizikalno in s pomočjo
karakterističnega polja (strategija) obdelano variablo za optimiranje obdelovalnih
procesv s spremembo strojnega ukaza ali več strojnih ukazov,
b) računalniški vmesnik (on-line) za neposredni sprejem computer-aided-design (CAD)
podatkov in za interno obdelavo teh podatkov za proizvajanje strojnih ukazov,
c) pogoji za sprejem dodatnih veznih skupin, ki skladno s proizvajalčevo specifikacijo in
brez modifikacije omogočajo povečanje števila interpoliranih osi, ki se lahko za
progovno krmiljenje simultano koordinirajo, preko števila osi, ki je dopustno za
neevidentiranje. Ta krmiljenja se evidentirajo tudi, če ne vsebujejo teh dodatnih veznih
skupin;
-b) sklopi za progovno krmiljenje, ki so posebej konstruirani za obdelovalne stroje in z vsaj eno
izmed naslednjih lastnosti:
1. interpolacija za več kot štiri osi,
2. obdelava v realnem času, kot je opisano v podštevilki 2B001a2a, ali
3. računalniški vmesnik (on-line) za neposreden sprejem in intemo obdelavo CAD podatkov,
kot je opisano v podštevilki 2B001a2b;
c) obdelovalni stroji za odstranjevanje ali rezanje kovin, keramik ali vezivnih materialov, ki jih je
skladno s proizvajalčevimi tehničnimi specifikacijami mogoče opremiti z elektronskimi
napravami za simultano progovno krmiljenje v dveh ali več oseh;
1. obdelovalni stroji za struženje, brušenje ali rezkanje ali njihovo poljubno kombinacijo
a) z dvema ali več osmi, ki se lahko koordinirajo za simultano progovno krmiljenje, in
b) z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. dve ali več vrtilnih osi z možnostjo progovnega krmiljenja,
Tehnična opomba:
C os pri koordinatnih brusilnikih, ki se uporablja za ohranjanje normalne prirejenosti
brusilnih kolutov delovni površini, se ne upošteva kot progovno krmiljena vrtilna os.
2. dvoje ali več vrtljivih vreten z možnostjo progovnega krmiljenja,
Opomba:
Podštevilka 2B001clb2 velja le za brusilnike in rezkalnike.
3. odstopanje planskega teka pri zasuku vretena je manjše (boljše) od 0,0006 mm
celotnega odklona merilne ure (TIR),
Opomba:
Podštevilka 2B001c2b3 velja le za stružnice.
A. odstopanje krožnega teka pri zasuku vretena je manjše (boljše) od 0,0006 mm
celotnega odklona merilne ure (TIR),
5. natančnost pozicioniranja z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami boljša od:
a) 0,001° pri vsaki vrtilni osi ali
b) 1. 0,004 vzdolž linearne osi (celotno pozicioniranje) bri brusilnnikih,
2. 0,006 vzdolž linearne osi (celotno pozicioniranje) bri stružnicah ali rezkalnikih
ali
Opomba:
Podštevilka 2B001clb5 ne vključuje stružnice ali rezkalnike, če je natančnost
pozicioniranja z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami vzdolž ene izmed linearnih osi
enaka ali slabša od 0,005.mm.
Tehnična opomba:
Natančnost pozicioniranja (positioning accuracy) numerično krmiljenih obdelovalnih
strojev se določa po standardu ISO 230, 2. del, št. 2.13, v povezavi z naslednjimi
iahtevami:
a) preskuševalni pogoji (ISO 230, 2. del, št. 3):
J. Več kot J2 ur pred in med meritvami se morata obdelovalni stroj in naprava za
merjenje natančnosti nahajati v temperaturi okolice. V času pred meritvami se
morajo drsniki stroja stalno gibati na enak cikličen način kot pri meritvah
natančnosti.
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2. Stroj mora biti opremljen z vsemi mehanskimi, elektronskimi in programskimi
kompenzacijami, s katerimi se stroj izvaža.
3. Natančnost merilne naprave mora biti od pričakovane natančnosti
obdelovalnega stroja boljša vsaj za faktor 4.
4. Napajanje pogonov drsnikov mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) odstopanje napetosti ne sme biti > ±10% nazivne napetosti,
b) odstopanje od nazivne frekvence ne sme biti > ±2 Hz,
c) izklopi ali prekinitve toka niso dovoljeni.
b) preskuševalni programi (ISO 230, 2. del, št. 4):
1. Zagon preskuševalne pozicije mora biti opravljen v hitrem teku.
Dopolnilna opomba:
Za obdelovalne stroje za proizvajanje optično visokokakovostnih površin mora
podajalna hitrost biti 50 mm/min ali manj.
2. Meritve potekajo v inkrementih z enega konca celotne procesne poti do
drugega brez vračanja na začetno pozicijo.
3. Med meritvijo osi morajo biti ostale osi v sredini celotnega procesne poti.
c) Prikaz rezultatov preskusa (ISO 230, 2. del, št. 6):
Prikaz rezultatov mora vsebovati vsaj
1. natančnost pozicioniranja A in
2. srednji povratni razpon B.
6. a) natančnost pozicioniranja, boljša od 0,007 mm in
b) gibanje drsnikov iz mirovne lege pri vseh drsnikih znotraj 20% vnosa gibalnih
ukazov za vnose < 0,5 >im.
Tehnična opomba:
Preskus najkrajše tekalne poti (gibanje drsnikov iz mirovne lege): Ta preskus se
opravi le, če je obdelovalni stroj opremljen s krmiljenjem, katerega vnosna
natančnost je manjša (boljša) od 0,5 mikrometra. Stroj se za preskus pripravi po ISO
230.2, paragrafi 3.1, 3.2, 3.3.Preskus se pri vsaki osi (drsniku) obdelovalnega stroja
opravi, kot sledi:
a) dvakratni premik osi čez vsaj 50% maksimalne tekalne dolžine v pozitivni in
negativni smeri z največjim pomikom, v hitrem hodu pri ročnem krmiljenju,
b) čakalni čas najmanj 10 sekund,
c) ročni vnos najmanjšega programirljivega inkrementa krmiljenja,
d) merjenje gibanja osi,
e) izbris krmilnega ukaza s servoničlo, vrnitev ali drug ukrep, ki izbriše vsak signal
(napetost) v servokrogu,
J) petkratna ponovitev korakov b do e, dvakrat v smeri gibanja osi in trikrat v
nasprotni smeri za skupno šest preskusnih točk,
g) stroj se evidentira, če se gibanje osi pri štirih izmed šestih testnih točk nahaja med
80% in 120% najmanjšega programirljivega vnosa.
Za vrtilne osi se meritev opravi v oddaljenosti 200 mm od središča vrtenja
Opombe:
1. Podštevilka 2B001 lcl ne vključuje brusilnikov za notranje, zunanje in notranje/zunaje
krožno brušenje z vsemi naslednjimi lastnostimi:
a) ne gre za nekoničaste brusilnike (plani tip),
b) omejitev na krožno brušenje,
c) maksimalno delovno območje 150 mm zunanjega premera ali dolžine,
d) le dve osi, ki se lahko simultano koordinirala za progovno krmiljenje,
e) brez C osi z možnostjo progovnega krmiljenja.
2. Podštevilka 2B001cl ne vključuje stroje, ki so posebej konstruirani kot koordinatni
brusilniki z obema naslednjima lastnostima:
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a) omejitev na osi x, y, z in a, pri čemer se c os uporablja za ohranjanje normalne
prirejenosti brusilnih kolutov delovni površini, a os pa je namenjena brušenju
bobnastih krivin, in
b) odstopanje planskega teka vretena ni manjše (boljše) od 0,0006 mm.
3. Podštevilka 2B001cl ne vključuje orodjarske brusilnike z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) dobava kot kompleten sistem s programsko opremo, posebej razvit za izdelavo orodij,
b) ne več kot dve vrtljivi osi, ki ju je mogoče simultano koordinirati za progovno
krmiljenje,
c) odstopanje planskega teka pri zasuku vretena ni boljše od 0,0006 mm celotnega
odklona merilne ure (TIR),
d)- natančnost pozicioniranja z vsemi razpoložljivimi kompenzacijami ni boljša od
1. 0,004 mm vzdolž linearne osi ali
2. 0,001 "pri vrtilni osi.
2. iskrni erozijski stroji (EDM) - stroji za žično erodiranje - s pet ali več osi, ki jih je mogoče
simultano koordinirati za progovno krmiljenje,
3. iskmi erozijski stroji (EDM) - stroji za pogrezno erodiranje - s dvema ali več osi, ki jih je
mogoče simultano koordinirati za progovno krmiljenje,
4. obdelovalni stroji za odstranjevanje kovin, keramik ali vezivnih materialov
a) s pomočjo
1. vode ali drugih tekočinskih curkov, vključno tekočine, ki vsebujejo abrazivne
dodatke,
2. elektronskih curkov,
3. laserskih žarkov in
b) z dvema ali več vrtilnih osi, ki
1. jih je mogoče simultano koordinirati za progovno krmiljenje in
2. imajo natančnost pozicioniranja, boljšo od 0,003°.
Tehnična opomba: Stroji, ki imajo dve ali več vrtilne osi ali eno ali več vrtljivih vreten in so
sposobni opravljati progovno krmiljene gibe, veljajo za evidentirane ne glede na število
progovno krmiljenih osi priključenega numeričnega krmiljenja.
2B002

Obdelovalni stroji, ki se ne krmilijo numerično, za izdelovanje optično visokokakovostnih površin,
kot sledi:
a) stružnice, pri katerih se uporablja orodje z rezilom, z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. natančnost pozicioniranja drsnikov, boljša od 0,0005 v odnosu do 300 mm tekalne poti,
2. ponavljalna pozicijska natančnost drsnikov bri zagonu obeh strani, boljša od 0,00025 mm v
odnosu do 300 mm tekalne poti,
3. odstopanje krožnega teka vretena in odstopanje planskega teka, manjše od 0,0004 mm
celotnega odklona merilne ure (TIR),
4. kotno odstopanje gibov drsnikov (sukanje, phanje in kotaljenje), manjše od 2 ločnih sekund
celotnega odklona merilne ure (TIR) nad celotno tekalno potjo in
5. pravokotnost drsnika, boljša od 0,001 mm v odnosu do 30 mm tekalne poti;
Tehnična opomba:
Ponavljalna pozicijska natančnost drsnikov R osi pri zagonu obeh strani je maksimalna
vrednost ponavljalne pozicijske natančnosti pri vsaki poziciji vzdolž ali okoli osi, ugotovljena z
merilnim postopkom in v pogojih, specificiranih v razdelku 2.11 standarda ISO 230-2 (1988).
b) fly-cutting stroji (udarni rezkalniki) z obema naslednjima lastnostima:
1. odstopanje krožnega teka vretena in odstopanje planskega teka, manjše od 0,0004 mm
celotnega odklona merilne ure (TIR) in
2. kotno odstopanje gibov drsnikov (sukanje, phanje in kotaljenje), manjše od 2 ločnih sekund
celotnega odklona merilne ure (TIR) nad celotno tekalno potjo.

2B003

Numerično krmiljeni ali ročno strežljivi obdelovalni stroji, ki so posebej razviti za rezkanje, fino
obdelavo, brušenje ali honanje obeh naslednjih razredov kaljenih (Rc = 40 ali več) stožčastih ali
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valjastih (cilindričnih) zobnikov ter posebej zanje razviti sestavni deli, krmiljenja in posebej razvit
pribor
a) kaljeni stožčasti zobniki, fino obdelani, s kakovostjo, boljšo od AGMA 13 (skladno z ISO 1328,
razred 4) ali
b) kaljeni ravno, poševno ali puščičasto ozobljeni zobniki s premerom delilnega kroga > 1250 mm
in širino zob v velikosti 15% ali več premera delilnega kroga, fino obdelani, s kakovostjo
AGMA 14 ali boljše (skladno z ISO 1328, razred 3).
2B004

Vroče izostatične stiskalnice kot sledi in posebej razviti utopi, forme, sestavni deli ter posebej
zanje razvit pribor in krmiljenja:
Opomba:
Glej tudi številko 2B104 in 2B204.
a) z regulirano termično okolico znotraj zaprtega komornega prostora in notranjo širino (notranji
premer) komornega prostora ;> 406 mm in
b) z
1. maksimalnim delovnim tlakom > 207MPa,
2. regulirano termično okolico > 1773 K (1500 °C) ali
3. napravo za impregniranje z ogljikovodiki in za odvajanje nastajajočih plinsatih reakcijskih
proizvodov.
Tehnična opomba:
Notranja širina komornega prostora se nanaša na komoro, v kateri se dosegata delovno
temperaturo in delovni tlak, in ne vključuje napenjalne naprave. Predstavlja dimenzije manjše
komore, bodisi notranjo širino tlačne komore ali notranjo širino pečne komore, pač glede na to,
katera izmed obeh komor se nahaja znotraj druge.

2B005

Oprema, ki je posebej konstruirana za izločanje, obdelavo ali procesno kontrolo nanašanja
anorganskih prevlečnih slojev, drugih slojev in slojev, ki spreminjajo površino, na substrate za
neelketronsko uporabo s postopki, ki so skupaj z opombami prikazani v preglednici pod
podštevilko 2E003d, in zanjo posebej konstruirani sklopi za avtomatsko upravljanje,
pozicioniranje, gibanje in regulacijo, kot sledi:
a) pomnilniško programirljiva izdelovalna oprema za kemično preplastenje iz plinske faze (CVD
= chemical vapour deposition) z obema naslednjima lastnostima:
1. uporaba postopka, adaptiranega za eno izmed naslednjih načinov preplastenja:
a) CVD preplastenje s pulzirajočim tlakom,
b) termično razgrajevanje z reguliranim nastajanjem klic (CNTD = controlled nucleation
thermal decomposition) ali
c) plazemsko ojačano ali podprto CVD plastenje in
2. z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) z rotirajočimi visokovakuumskimi tesnili (tlak <. 0,1 Pa) ali
b) nadziranjem debeline slojev v napravi;
b) pomnilniško programirljiva izdelovalna oprema za ionsko implantacijo s tokovi curkov najmanj
5 mA;
c) pomnilniško programirljiva izdelovalna oprema za fizikalno preplastenje iz parne faze (PVD =
physical vapour deposition) s pomočjo elektronskega curka (EB-PVD) z naslednjimi
lastnostmi:
1. z vgrajenimi napravami za napajanje s tokom z močjo > 80 kW,
2.. z vgrajenim laserskim regulacijskim sistemom za stanje tekočinske kopeli, ki natančno
regulira hitrost dovajanja plastinega materiala,
3. z vgrajenim monitorjem za računalniško krmiljeno nadziranje stopnje izločanja pri sloju iz
dveh ali več elementov, pri čemer postopek temelji na načelu fotoluminescence ioniziranih
atomov v parnem curku;
d) pomnilniško programirljiva izdelovalna oprema za plazemske brizgalke z eno izmed naslednjih
lastnosti;
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1. obratovanje v regulirani atmosferi zaščitnega plina pri zmanjšanem tlaku (< 10 kPa, merjen
nad iztopom brizgalne šobe in znotraj 300-milimetrskega območja okoli iztopa) v vakuumski
komori, v kateri se lahko tlak pred brizganjem zmanjša na 0,01 Pa, ali
2. nadziranjem debeline slojev v napravi;
e) pomnilniško programirljiva izdelovalna oprema za katodno razprševalno (sputter) preplastenje,
primerna za gostote tokov nad 9,1 mA/mm2 pri stopnji preplastenja > 15 p.m/h;
f) pomnilniško program irlj iva izdelovalna oprema za obločno razelektrilno katodno razprševalno
preplastenje (cathodic are deposition), ki ima na katodi mrežo elektromagnetov za krmiljenje
vpadne točke obloka.
. _ •
g) pomnilniško program irlj iva izdelovalna oprema za ionsko platiranje, ki v napravi omogoča
merjenje ene izmed naslednjih lastnosti:
1. debelina plasti na substratu in hitrost izločanja ali
2. optične lastnosti.
Opomba:
Podštevilka 2B005g ne -vključuje standardnih ionskih platirnih naprav za rezalna in druga
orodja za odrezovalno obdelovanje.
2B006

Koordinatni merilni stroji ali naprave, kot sledi:
a) računalniško krmiljeni, numerično krmiljeni ali pomnilniško programirljivi koordinatni merilni
stroji z obema naslednjima lastnostima:
1. dve ali več osi,
2. enodimenzionalna (ID) dolžinska merilna nenatančnost manjša (boljša)/enaka (1,25 fim +
L/1000) jim, preveijena z merilnim tipalom z natančnostjo, manjšo (boljšo) od 0,2 jim
(merilna dolžina L v mm);
b) linearne in kotne merilne naprave, kot sledi:
1. linearne merilne naprave z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) brezstični merilni sistemi z resolucijo, manjšo (boljšo)/enako 0,2 p.m v merilnem
območju do 0,2 mm,
b) linearni napetostni diferencialni transformatorji z obema naslednjima lastonstima:
1. linearnost, manjša (boljša)/enaka 0,1% znotraj merilnega območja do 5 mm,
2. kotni premik (drift), manjši (boIjši)/enak 0,1% na dan pri standardni temperaturi
okolice v preskusnem prostoru ± 1 K ali
c) merilni sistemi z obema naslednjima lastnostima:
1. vsebujejo laser,
2. v trajanju najmanj 12 ur obdržijo v temperaturnem območju ± 1 K okoli standardne
temperature in pri standardnem tlaku naslednje lastnosti:
a) resolucija ± 0,1 ali boljše nad celotnim merilnim območjem in
b) merilna nenatančnost manjša (boljša)/enaka (0,2 + L/2000) |im (merilna dolžina L
v mm),
2. kotne merilne naprave z odstopanjem kome pozicije, manjšim (boljšim)/enakim 0,00025°:
Opomba:
Podštevilka 2B006b2 ne vključuje optične naprave, npr. avtokolimatorji, ki za določanje
kotnega premika zrcala uporabljajo izključeno sevtlobo.
c) sistemi za simultano dolžinsko in kotno kontrolo polovičnih dvoplastov ž obema naslednjima
lastnostima:
1. merilna nenatančnost nad eno izmed lineamnih osi manjša (boljša)/enaka 3,5 p.m na vsakih
5 mro,
2. odstopanje kotne pozicije ž 0,02°;
d) oprema za merjenje površinskih neravnin s pomočjo optičnega krmiljenja kot funkcija kota z
občutljivostjo manjšo (boljŠo)/enako 0,5 nm.
Tehnične opombe:
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1. Merilno tipalo, ki se uporablja pri določanju merilne nenatančnosti dolžinskega merilnega
sistema, mora ustrezati merilnemu tipalu, opisanem v VDI/VDE, list 2.1, poglavje 3.4.
2. Vsi parametri ali merske vrednosti v številki 2B006predstcrvljajo dovoljena pozitivna in
negativna odstopanja od referenčne vrednosti, torej ne celoten pas.
Opombe:
1. Obdelovalni stroji, ki se lahko uporabljajo tudi kot merilni stroji, se evidentirajo, če dosegajo
ali presegajo merila, ki so dolona za funkcije obdelovalnih ali merilnih strojev.
2. Stroj iz številke 2B006 se evidentira, če znotraj svojega delovnega območja prekoračuje prag
evidentiranja.
2B007

Roboti in posebej zanje konstruirana krmiljenja in končni efektorji:
Opomba:
Glej tudi številko 2B2&7.
a) sposobni za obdelovo ali analizo popolnih tridimenzionalnih slikovnih podatkov v realnem času
zaradi proizvajanja ali spreminjanja programov in numeričnih programskih podatkov;
Opomba:
Omejitev slikovne analize ne vključuje približevanje tretji dimenziji z izbiro določnega zornega
kola ali omejeno interpretacijo sive vrednosti za zaznavanje globine in strukture za vsakokrat
dovoljene naloge (2 J/2D).
b) konstruirani posebej za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih predpisov za okolice razstreliv z
nevarnostjo eksplozije ali
c) posebej konstruirani kot odporni pred sevanjem, in sicer preko mere, ki je nujno potrebna za
zaščito pred ionizirajočim sevanjem v industriji (tj., nejedrska industrija).

2B008

Sklopi, elementi ali vložki, ki so posebej konstruirani za obdelovalne stroje ali opremo iz številke
2B006 ali 2B007, kot sledi:
a) vretenasti sklopi, sestavljeni vsaj iz vreten in ležajev, z odstopanjem planskega ali krožnega
teka pri zasuku vretena < 0,0006 mm celotnega odklona merilne ure (TIR);
b) enote za linearno pozicijsko resetiranje, npr. induktivni dajalniki, merske skale, infrardeči ali
laserski sistemi s skupno natančnostjo, boljšo od (800 + (600 x L x 10'3)) nm (L je koristna
dolžina v mm);
c) enote za kotno pozicijsko resetiranje, npr. induktivni dajalniki, merske skale, infrardeči ali
laserski sistemi s skupno natančnostjo, boljšo od i 0,00025°;
d) drsniški sklopi, ki so sestavljeni vzaj iz vodila, posteljice in drsnikov, z vsemi naslednjimi
lastnostmi:
1. sukanje, phanje in kotaljenje, manjše (boljše) od 2 ločnih sekund celotnega odklona merilne
ure (TIR) (referenca: ISO/D1S 230-1) nad celotno tekalno potjo
2. horizontalna premočrtnost, manjša (boljša) od 2 jim na vsakih 300 mm dolžine in
3. vertikalna premočrtnost, manjša (boljša) od 2 um na vsakih 300 mm dolžine;
e) enorezni diamantni orodni vložki z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. rezalni rob brez razpok in brazd v vseh smereh ob 400-kratni povečavi,
2. rezalni radij med 0,1 in 5 mm,
3. neokroglost rezalneea radija, manjša (boljša) od 0,002 mm celotnega odklona merilne ure
(TIR)

•

2B009

Posebej konstruirane kompletirane prevodniške plošče in programska oprema ali kombinirane
obračalne krožne mize ali vrtljiva vretena, ki lahko skladno s proizvajalčevimi specifikacijami
izboljšajo zmogljivost numeričnih krmiljenj, obdelovalnih strojev ali naprav za pozicijsko
ressetiranje na ali prek ravni, navedene v številki 2B.

2B104

Oprema in procesna krmiljenja, konstruirana ali adaptirana za zgoščevanje in pirolizo strukturnih
vezivnih materialov za raketne šobe in nosne konice vračalnih letečih teles.
Opomba:
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Številka 2B104 vključuje naslednje izostatične stiskalnice in peči:
a) izostatične stiskalnice, ki niso evidentirane v številki 2B004, z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. maksimalen delovni tlak > 69 MPa,
2. konstruirane za doseganje in ohranjanje regulirane termične okolice > 873 K (600 °C),
3. notranja širina komornega prostora (notranji premer) > 254 mm in
b) peči za kemično preplastenje iz plinske faze (CVD), konstruirane ali adaptirane za zgoščevanje
ogljik-ogljik vezivnih materialov.
2B)i 15

Iztiskovalniki in posebej zanje konstruirani sestavni deli, ki
Opomba:
Glej tudi številko 2B215
a) jih je po proizvajalčevi tehnični specifikaciji mogoče opremiti z numeričnim ali računalniškim
krmiljenjem, četudi s tem niso opremljeni v času dobave, in
b) imajo več kot dve osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za progovno krmiljenje.
Tehnična opomba:
Stroji s kombinirano stiskalno in iztiskovalno funkcijo se v namene te številke obravnavajo kot
iztiskovalnik

2 BI 16

Vibracijski preskuševalni sistemi in sestavni deli, kot sledi:
a) vibracijski preskuševalni sistemi s tehniko povratnih sklopov ali closed-loop tehniko in
digitalnim krmiljenjem, primerni za vibracijske obremenitve preskušanca z £ 10 g (') RMS v
celotnem frekvenčnem območju med 20 in 2.000 Hz in pri prensonih silah ž 50 kN, merjeno na
"preskuševalni mizi";
b) digitalna krmiljenja v povezavi z izključno za vibracijsko preskušanje razvito programsko
opremo, s pasovno širino realnega časa £ 5 kHz in konstruirana za uporabo v sistemih iz
podštevilke 2B116a;
c) vzbujalniki nihanja (shaker units) z ali brez pripadajočih ojačvalnikov, primerni za prensone
sile ž 50 kN, merjene na "preskuševalni mizi", in primerni za sisteme iz podštevilke 2B116a;
d) naprave za vpenjanje preskušancev in elektronske enote, konstruirani za združevanje več
vzbujalnikov nihanja v en sistem vzbujalnikov nihanja, ki lahko proizvaja prenosne sile £ 50
kN, merjene na "preskuševalni mizi", in primerni za sisteme iz podštevilke 2B116a.
Opomba:
"Preskuševalna miza" v smislu številke 2B116 je ravna miza ali ravna površina brez naprav za
sprejem ali vpenjanje.

2B204

Izostatične stiskalnice, ki niso evidentirane v številki 2B004 ali 2B104, z maksimalnim delovnim
tlakom ž 69 MPa in tlačno komoro z notranjo širino (notranji premer) > 152 mm ter posebej zanje
konstruirani utopi, forme in krmiljenja.

2B207

Roboti in končni efektorji, ki niso evidentirani v številki 2B007, posebej konstruirani za
upoštevanje nacionalnih varnostnih standardov za ravnanje z visokoeksplozivnimi snovmi (npr.
upoštevanje karakteristik pri visokoeksplozivnih snoveh), in posebej zanje konstruirana krmiljenja.

2B215

Stiskalnice in iztiskovalniki, ki niso evidentirani v številki 2B115, z naslednjimi lastnostmi in
zanje konstruirani precizijski krožni osniki, za oblikovanje cilindričnih rotorjev z notranjim
premerom med 75 in 400 mm:
a) ki jih je mogoče po proizvajalčevih tehničnih specifikacijah opremiti z numeričnimi ali
računalniškimi krmiljenji in
b) imajo dve ali več osi, ki jih je mogoče simultano koordinirati za progovno krmiljenje.
Tehnična opomba:
Številka 2B215 vključuje le stiskalnice s kombinirano stiskalno in iztiskovalno funkcijo.
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2B225

Daljinsko vodeni manipulatorji, ki z električnimi, hidravličnimi ali mehanskimi sredstvi opravljajo
mehanski prenos vplivov strežne osebe na funkcijsko roko in končno napravo, ki se lahko
uporabljata daljinsko krmiljene dejavnosti pri radiokemičnih ločevalnih procesih in v vročih
celicah, kot sledi:
a) za penetracijo celične s:eie z debelino ž 0,6 m in
b) za premostitev celične stene z debelino £ 0,6 m.

2B226

Vakuumske peči in indukcijske peči z zaščitnim plinom, primerne za obratovalne temperature nad
1123 K (850 °C) in opremljene z indukscijskimi tuljavami z notranjim premerom < 600 mm. ter
naprave za napajanje z energgijo, posebej konstruirane za indukcijske peči z močjo ž 5 kW.
Opomba:
Številka 2B226 ne vključuje peči za obdelavo polprevododniških ploščic iz silicijevega kristala
(wafer).
Dopolnilna opomba:
Glej tudi številko 3B.

2B227

Vakumske talilne in ulivalne peči in talilne in ulivalne peči z zaščitnim plinom in posebej zanj e
razviti računalniški krmilni sistemi in nadzorni sistemi, kot sledi:
a) obločne peči (talilne, pretaljevalne in ulivalne peči) z volumnom talilne elektrode med 1.000 in
20.000 cm3, primerne za obtaovanje pri tališčih nad 1973 K (1700 °C);
b) peči z elektronskimi curki in plazemske talilne ali plazemske atomizacijske peči z močjo ž 50
kW, primerne za obratovanje pri tališčih nad 1473 K (1200 °C).

2B228

Rotorska izdelovalna in rotorska montažna oprema ter osniki za žlebljenje in za to potrebni utopi,
kot sledi:
a) rotorska montažna oprema za sestavljanje delilnih cevi plinskih centrifug, lamel in končnih
pokrovov. Ta oprema vključuje precizacijske osnike, vpenjalne naprave in nakrčevalne
naprave;
b) rotorska usmerna oprema za usmerjanje delilnih cevi centrifuge na skupno os;
Tehnična opomba:
Ta oprema je po navadi sestavljena iz precizijskih merilnih sond, ki so povezane z
računalnikom, ki krmili delovanje, npr. čeljust za usmerjanje rotorskih delov.
c) Osniki za žlebljenje in utopi za izdelovanje enostavnih žlebov (žlebovi iz zelo trdih
aluminijevih zlitin, martenzitno strjenega jekla ali zelo trdih vlaknastih materialov). @lebovi
imajo tele dimenzije:
1. notranji premer med 75 in 400 mm,
2. dolžina £ 12,7 mm in
3. višina >2 mm.

2B229

Rotirajoči večravninski uteževalni stroji, horizontalni ali vertikalni, kot sledi:
a) konstruirani za uravnoteževanje fleksibilnih rotorjev z dolžino S 600 mm, z vsemi naslednjimi
lastnostmi:
1. premer rotorja ali tečaja ž 75 mm,
2. nosilnost od 0,9 do 23 kg in
3. koristno število uravnoteževalnih obratov > 5000 U/min;
b) konstruirani za uravnoteževanje votlih cilindrskih rotorskih elementov z vsemi naslednjimi
lastnostmi:
1. sprejemni premer £ 75 mm,
2. nosilnost od 0,9 do 23 kg,
3. primernost za uravnoteževanje preostale neuravnoteženosti, manjša (boljŠa)/enaka 0,01
kgmm/kg na izravnalno ravnino in
4. izvedba z jermenskim pogonom.
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2B230

Tlakomeri za tlake do 13 kPa z natančnostjo, manjšo (boljšo) od 1% skalame končne vrednosti in s
korozijsko odpornimi tlačnimi senzorji iz niklja, nikljevih zlitin, fosforjevega brona, nerjavečega
jekla, aluminija ali aluminijevih zlitin.

2B231

Vakuumske črpalke s sesalnim premerom £ 380 mm s črpalno zmogljovostjo ž 15.000 l/s in
končnim vakuumskim tlakom, manjšim (boljšim) od 13 mPA.
Tehnična opomba:
Končni vakuumski tlak se določa pri zaprti sesalni strani črpalke.

2B232

Večkomorni lahki plinski topovi ali drugi ultrahitri pospeševalni sistemi (naviti, elektromagnetni,
elektrotermični ali drugi sodobni sistemi) za pospeševanje projektilov na hitrosti > 2 km/s.

2B350

Kemijske izdelovalne naprave in aparati, kot sledi:
a) reakcijske posode in reaktorji, z ali brez mešalnika, z notranjim (geometrijskim) celotnim
volumnom > 0,1 m3 (100 1) in < 20 m3 (20.000 1), katerih površine, ki prihajajo v stik z mediji,
so v celoti iz naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
5. tantal in tantalove zlitine,
6. titan in titanove zlitine,
7. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
b) mešalniki za uporabo v reakcijskih kotlih ali reaktorjih, katetrih površine, ki prihajajo v stok z
mediji, so v celoti iz naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
5. tantal in tantalove zlitine,
6. titan in titanove zlitine,
7. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
c) skladiščni rezervoarji, kontejnerji ali predložke z notranjim (geometrijskim) celotnim
volumnom > 0,1 m3 (100 1), katerih površine, ki prihajajo v stik z mediji, so v celoti iz
naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
5. tantal in tantalove zlitine,
6. titan in titanove zlitine,
7. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
d) toplotni izmenjevalci ali kondenzatorji s površino toplotne izmenjave < 20 m2, katerih površine,
ki prihajajo v stik z mediji, so v celoti iz naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. grafit,
5. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
6. tantal in tantalove zlitine,
7. titan in titanove zlitine,
8. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
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e) destilacijske in absorpcijske kolone z notranjim premerom >0,1 m, katerih površine, ki
prihajajo v stik z mediji, so v celoti iz naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. grafit,
5. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
6. tantal in tantalove zlitine,
7. titan in titanove zlitine,
8. cirkonij in cirkonijeve zlitine; f) daljinsko vodene polnilne naprave, katerih površine, ki prihajajo v stik z mediji, so v celoti iz
naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
g) ventili z večkratnim tesnjcnjem in priključkom detektorja netesnjenja, nagubani mehovni
ventili, protipovratni ventili ali membranski ventili, katerih površine, ki prihajajo v stik z
mediji, so v celoti iz naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. nikelj in nikljeve zlitine: z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
5. tantal in tantalove zlitine,
6. titan in titanove zlitine.,
7. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
h) večstenske cevi s priključkom detektorja netesnjenja, katerih površine, ki prihajajo v stik z
mediji, so v celoti iz naslednjih materialov:
1. zlitine z več kot 25 mzisnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. fluorovi polimeri,
3. steklo in emajl,
4. grafit,
5. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
6. tantal in tantalove zlitine,
7. titan in titanove zliti Me,
8. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
i) črpalke z večkratnim te:snjenjem, motorne črpalke z režasto cevjo, črpalke z magnetno sklopko,
mehovne črpalke ali membranske črpalke s po proizvajalcu navedeno maksimalno močjo
črpanja > 0,6 m3/h ali vakuumske črpalke s po proizvajalcu navedeno maksimalno močjo
črpanja > 5 m3/h (v o'oeh primerih v standardnih pogojih pri temperaturi 273 K (0°C) in tlaku
101,3 kPa), katerih površine, ki prihajajo v stik z mediji, so v celoti iz naslednjih materialov
1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. keramika,
3. ferosilicijeva litina,
4. fluorovi polimeri,
5. steklo in emajl,
6. grafit,
7. nikelj in niklje\ e zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklja,
8. tantal in tantalove zlitine,
9. titan in titanov«; zlitine,
10. cirkonij in cirkonijeve zlitine;
j) sežigalne naprave, razvite za uničevanje substanc iz Številke 1C350, s posebej razvitimi sistemi
za dovajanje odpadkov, posebnimi upravljalnimi napravami in povprečno temperaturo
zgorevalnega prostora > 1273 K (1000 °C), pri čmer so površine dovajalnega sistema, ki
prihajajo v stik z mediji, v celoti iz naslednjih materialov:
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1. zlitine z več kot 25 masnim odstotkom niklja in 20 masnim odstotkom kroma,
2. keramika,
3. nikelj in nikljeve zlitine z več kot 40 masnim odstotkom niklj.
2B351

Sistemi za registriranje toksičnih plinov in za to določeni detektorji, kot sledi:
a) razviti za kontinuimo obratovanje ali uporabljivi za dokazovanje kemičnih bojnih snovi,
substanc iz številke 1C350 ali organskih spojin, ki vsebujejo fosfor, žveplko, fluor ali klor, s
koncentracijo < 0,3 mg/m3 ali
b) razviti za prikazovanje holinesterazo zavirajočega delovanja.

2B352

Oprema za biološke snovi, kot sledi:
a) kompletna biološka varnostna območja, opremljena po direktivah za varnostno stopnjo P3 ali
P4;
Tehnična opomba:
Varnostne stopnje P3 ali P4 (BL3, BL4, L3, L4) ustrezajo definiciji v priročniku Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO) "Laboratory Biosafety" (@eneva 1983).
b) fermentatoiji, primerni za obratovanje brez sproščanja aerosola, z vsemi naslednjimi
lastnostmi:
1. kapaciteta > 300 1,
2. dvojno ali večkratno tesnjenje s parnim sterilizacijskim območjem in
3. primerni za in situ sterilizacijo v sklenjenem stanju;
Tehnična opomba:
Fermentatorji vključujejo bioreaktorje, kemostate in kontinuirne fermentacijske sisteme.
c) centrifugalni separatorji, primerni za kontinuimo ločevanje brez sproščanja aerosola, z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
1. pretočna stopnja > 1001/h,
2. sestavni deli iz poliranega legiranega jekla ali titana,
3. dvojno ali večkratno tesnjenje s parnim sterilizacijskim območjem in
4. primerni za in situ sterilizacijo v sklenjenem stanju;
Tehnična opomba:
Centrifugalni separatorji vključujejo dekantatorje.
d) filtri križnega toka, konstruirani za kontinuimo ločevanje brez sproščanja aerosola z obema
naslednjima lastnostima:
1. površina filtra > 5 m2 in
2. primerni za in situ sterilizacijo;
e) parno sterilizacijske naprave za zmrzovalno sušenje z zmrzovalno kapaciteto kondenzatorja z
zmogljivostjo > 50 in < 1000, kg v 24 urah;
f) oprema za varnostno območje P3 ali P4, kot sledi:
1. zaščitna obleka z umetnim hlajenjem za popolno ali delno zaščito
2. varnostne delovne mize razreda III ali izolatorji, v katerih se lahko ročna dela opravljajo v
enakih varnostnih pogojih;
Opomba:
Podštevilka 2B352/ vključuje fieksibilne izolatorje, sušilne komore (dry boxes), komore za
anaerobno delo in bokse za delo z rokavicami.
g) aerosolne preskuševalne komore s prostornino najmanj 1 m3, konstruirane ze aerosolna
primemostna preskušanja patogenih mikroorganizmov ali toksinov.

2D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)

2D001

Programska oprema, kije posebej razvita ali adaptirana za razvoj, izdelavo ali uporabo opreme iz
številk 2A001 do 2A006 ali 2B001 do 2B009.
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2D002

Programska oprema, kot sledi:
a) programska oprema, ki omogoča adaptabilno krmiljenje, z obema naslednjima lastnostima:
1. za fleksibilne izdelovalne enote (FMU), ki so sestavljene vsaj iz naprav, navedenih v 1. in 2.
točki odstavka b) pokmovnih opredelitev fleksibilnih izdelovalnih enot, in
2. so sposobne, da v postopku realnega časa z uporabo signalov, ki se istočasno dobivajo iz
vsaj dveh postopkov zajemanja, proizvajajo ali spreminjajo programe ali podatke, kot sledi:
a) slikovna obdelava za prepoznavanje obdelovancev (optična nastavitev),
b) infrardeče odslikavanje,
c) ultrazvočno odslikavanje (akustična nastavitev),
d) merjenje z dotikom,
e) vztrajnostno pozicioniranje,
f) meijenje sil,
g) merjenje vrtilnega momenta;
Opomba:
Podštevilka 2D002a ne vključuje programsko opremo, ki z uporabo predhodno shranjenih
parcialnih programov in predhodno shranjene strategije za razdeljevanje parcialnih
programov skrbi za ponovno uporabo funkcionalno identičnih aparatov znotraj ene
fleksibilne izdelovalne enote.
b) programska oprema za elektronske naprave, ki niso navedene v podštevilki 2B001 a ali b, če se s
tem omogočajo funkcije za numerično krmiljenje, kot npr. z opremo iz številke 2B001.

2D101

Programska oprema kije razvita izključno za uporabo opreme iz številke 2B104, 2B115 ali 2B116.
Opomba:
Glej tudi številko 9D004.

2D201

Programska oprema, ki je posebej razvita za uporabo opreme iz številke 2B204, 2B207, 2B215.
2B227 ali 2B229.

2E

TEHNOLOGIJA

2E001

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj opreme ali programske opreme iz
številke 2A, 2B ali 2D.

2E002

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za izdelavo opreme iz številke 2A ali 2B.

2E003

Tehnologija, kot sledi:
a) tehnologija za razvoj
1. interaktivnih grafik kot integriran del v numeričnih krmiljenjih za obdelovanje ali
spreminjanje parcialnih programov,
2. generatorjev za razvoj krmilnih ukazov za obdelovalne stroje (npr. parcialni programi) iz
konstrukcijskih podatkov znotraj numeričnih krmiljenj,
3. integracijska programska oprema za vgradnjo ekspertnih sistemov za napredno podporo pri
odločanju o delovnem procesu na ravni delavnice v numeričnih krmiljenjih;
b) tehnologija za kovinskoobdelovalne izdelovalne postopke, kot sledi:
1. tehnologija za načrtovanje orodij, utopov in vpenjalnih naprav, posebej razvita za naslednje
postopke:
a) superplastično oblikovanje,
b) difuzijsko varjenje,
c) hidrostatiČno oblikovanje z neposrednim tlačnim pretokom,
2. tehnični podatki, t.j., procesni opisi ali parametri, kot sledi za procesno krmiljenje:
a) superplastično oblikovanje aluminijevih ali titanovih zlitin ali superzlitin:
1. predhodna površinska obdelava,
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2. raztezna hitrost,
3. temperatura,
4. tlak,
b) difuzijsko varjenje superzlitin ali titanovih zlitin:
1. predhodna površinska obdelava,
2. temperatura,
3. tlak,
c) hidrostatično oblikovanje z neposrednim tlačnim pretokom aluminijevih ali titanovih
zlitin:
1. tlak,
2. trajanje delovnega procesa,
d) vroče izostatično zgoščevanje titanovih in aluminijevih zlitin ter superzlitin:
1. temperatura,
2. tlak,
3. trajanje delovnega procesa,
c) tehnologija za razvoj ali izdelavo hidravličnih razpenjalnih stiskalnic in pipadajočih
oblikovalnih orodij za izdelovanje elementov za letalske celice;
d) tehnologija, kot sledi:
- za nanašanje anorganskih prevlek ali anorganskih slojev, ki spreminjajo površino, skladno s
3. rubriko spodnje preglednice,
- za substrate za neelektronske uporabe skladno z rubriko 2 spodnje preglednice,
- postopke, navedene v rubriki 1 spodnje preglednice in definirane v Tehničnih opombah:
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PREGLEDNICA
IZLOČEVALNI POSTOPKI9

A.

l. Preplastovalni postopki (')
Kemično preplasienje iz plinske
faze (CVD preplastenje)

2. Substrat
superzlitine

3. Sloji
aluminidi za notranja preplastevanja

keramika in steklo z nizko toplotno
dilatacijo (")

silicidi
karbidi
dielektrični sloji (l5)

silicidi
ogljik-ogljik, keramični vezivni
karbidi
materiali in vezivni materiali s kovinsko visokotališčne kovine
mešani sloji iz zgornjega (4)
matriko
dielektrični sloji (IS)
aluminidi
legirani aluminidi C)
sintran volframov karbid (")
silicijev karbid

karbidi
volfram
mešani sloji iz obojega (')
dielektrični sloji (,5)
dielektrični sloji (IS)

molibden in molibdenove zlitine
berilij in berilijeve zlitine

dielektrični sloji (,s)
dielektrični sloji (IS)

materiali za senzorska okna (*)
B

Fizikalno preplasienje iz plinske
faze (PVD preplasienje) s
termičnim uparjanjem (TE-PVD)

B. I. PVD preplasienje z elektonskim
curkom (EB-PVD)

5

superzlitine

legirani silicidi
legirani aluminidi C)
MCrAlX (s)
modificiran cirkonijev dioksid (i:)
silicidi
aluminidi
mešani sloji iz zgornjega (')

keramika in sleklo z nizko toplotno
dilatacijo (")

dielektrični sloji (")

korozijsko odporno jeklo (')

MCrAIX (!)
modificiran cirkonijev dioksid ('*)
mešam sloji iz gornjega (4)

[tevilke v oklepajih napotujejo na opombe, ki so na koncu te preglednice.

poročevalec, št. 13
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B.l. (nadaljevanje)

B.2. Ionsko podprlo PVD preplastenje z
uporovnim gretjem (ionsko
plati ranje)

ogljik-ogljik, keramični vezivni
silicidi
materiali in vezivni materiali s kovinsko karbidi
visokotaJiščne kovine
matriko
me?ani sloji iz zgornjega (4)
dielektrični sloji (")
sintran volframov karbid (")
silicijev karbid

karbidi
volfram
meSani sloji iz zgornjega (')
dielektrični sloji (15)

molibden in molibdenove zlitine

dielektrični sloji (,5)

berilij in beri lijeve zlitine

dielektrični sloji (l5)
boridi

materiali za senzorska okna C)

dielektrični sloji (")

titanove zlitine (l3)

boridi
nitridi

keramika in steklo z nizko toplotno
dilatacijo (")

dielektrični sloji (l3)

ogljik-ogljik, keramični vezivni
dielektrični sloji (")
materiali in vezivni materiali s kovinsko
matriko

•
B.3. PVD preplastenje: Lasersko
upaijanje

sintam volframov karbid ("),
silicijev karbid

dielekirični sloji (ls)

molibden in molibdenove zlitine

dielektrični sloji (")

berilij in berilijeve zlitine

dielektrični sloji (l5)

materiali za senzorska okna C)

dielektrični sloji (1S)

keramika in steklo z nizko toplotno
dilatacijo C4)

silicidi
dielektrični,sloji (IS)

dielektrični sloji (IJ)
ogljik-ogljik, keramični vezivni
materiali in vezivni materiali s kovinsko
matriko

B.4 PVD preplastenje: Katodno
razprSevanje z obločnim
razelektienjem (are upaijanje)
B.4. (nadaljevanje)
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sintam volframov karbid ("),
silicijev karbid

dielektrični sloji (")

molibden in molibdenove zlitine

dielekirični sloji (1S)

berilij in berilijeve zlitine

dielektrični sloji (IS)

materiali za senzorska okna (')

dielektrični sloji (l5)
diamantni ogljik

superzlitine

iegirani silicidi
legirani aluminidi (3)
MCrAlX C)
boridi
karbidi
nitridi

polimeri (") in vezivni materiali z
organsko matriko

97
\I

C.

D.

Ovojno preplasienje [ovojno
preplastenje brez neposrednega
stika s prahom (out-of-pack) (">):
glej zgoraj pod A]

Plazemsko brizganje

silicidi
ogljik-ogljik, keramični vezivni
materiali in vezivni materiali s kovinsko karbidi
meSani sloji iz zgornjega ('^
matriko
titanove zlitine (")

silicidi
aluminidi
legirani aluminidi (3)

visokotališčne kovine in zlitine (')

silicidi
oksidi

superzlitine

MCrAIX (5)
modificiran cirkonijev dioksid (|:)
meSani sloji iz zgornjega (")
nikclj-grafitne dotekalne obloge
Ni-Cr-AI-betonitne dotekalne obloge
Al-Si-polieterske dotekalne obloge
legirani aluminidi

aluminijeve zlitine (*)

visokotališčne kovine in zlitine (')

koroajsko odporno jeklo (')

titanove zlitine (")

E.

Grezilno preplasienje

visokotaliSčne kovine in zlitine (')

MCrA!X (5)
modificiran cirkonijev dioksid (l2)
silicidi
meSani sloji iz zgornjega (')
aluminidi
silicidi
karbidi
MCrAlX (!)
modificiran cirkonijev dioksid (l2)
silicidi
meSani sloji iz zgornjega (*)
karbidi
aluminidi
silicidi
legirani aluminidi Q)
nikelj-grafitne dotekalne obloge
Ni-Cr-Al-betoniuie doiekalne obloge
Al-Si-poliesterske dotekalne obloge

.

staljeni silicidi
staljeni aluminidi, z izjemo
uporovno segretih elementov

silicidi
ogljik-ogljik, keramični vezivni
materiali in vezivni materiali s kovinsko karbidi
meSani sloji iz zgornjega (4)
matriko
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F.

Katodno razprševalno preplastenje
(sputranje/razprašcvanje)

superzlitine

legirani silicidi
legirani aluminidi (2)
s plemenitimi kovinami modificirani
aluminidi (3)
MCrAlX (5)
modificiran cirkonijev dioksid (,2)
platina
mešani sloji iz zgornjega (')

keramika in steklo z nizko toplotno
dilatacijo (l4)

silicidi
platina
mešani slogi iz zgornjega C)
dielektrični sloji (")

titanove zlitine (,3)

boridi
nitridi
oksidi
silicidi
aluminidi
legirani alumninidi p)
karbidi

cilicidi
ogljik-ogljik, keramični vezivni
materiali in vezivni materiali s kovinsko karbidi
visokotališčne kovine
matriko
mešani sloji iz zgornjega (4)
dielektrični sloji (15)

G.

Ionska implantacija

29- februar 2000

sintran volframov karbid ("),
silicijev karbid

karbidi
volfram
mešani sloji iz zgornjega (4)
dielektrični Sloji (ls)

molibden in molibdenove zlitine

dielektrični sloji (")

berilij in berilijeve zlitine

boridi
dielektrični sloji (ls)

materiali za senzorske okna (')

dielektrični sloji (l5)

visokotališčne kovine in zlitine (')

aluminidi
silicidi
oksidi
karbidi

proti visokim temperaniram obstojna
lelajna jekla

dodatek kroma, tantala ali niobija
(kolumbija)

titanove zlitine (l3)

boridi
nitridi

berilij in berilijeve zlitine

boridi

sintran volframov karbid (")

karbidi
nitridi

poročevalec, št. 13

Opombe k preglednici
(1) "Preplastovalni postopki" vključujejo poleg originalnega preplastenja tudi izboljševanje in obnavljanje
plasti.
(2) Preplastitev z "legiranim aluminidom" vključuje preplastenje po eno- ali večfaznih postopkih, pri
katerih se pred ali med nanosom aluminidnega sloja izloča en ali več elementov, in sicer četudi se ti
elementi nanašajo po drugem preplastovalnem postopku. Ne vključuje pa večkratne uporabe
enofaznega ovojnega preplastovalnega postopka za doseganje legiranih aluminidnih slojev.
(3) "S plemenitimi kovinami modificirano aluminidno" preplastenje vključuje večfazne preplastitve, pri
katerih se plemenito kovino ali plemenite kovine nanaša pred aluminidnim slojem r nporabo drugega
preplastovalnega postopka.
(4) "Mešani sloji" so sestavljeni iz infiltriranega materiala, stopenjskih sestav, simultanih izločanj in
večslojnih izločanj. Izdelujejo se z uporabo enega ali več preplastovalnih postopkov, navedenih v
preglednici.
(5) "MCrAlX" se nanaša na preplastovalno zlitino, pri čemer pomeni "M" kobalt, železo, nikelj ali njihove
kombinacije, "X" pa hafnij, itrij, silicij, tantal v vsaki želeni količini ali za druge želene dodatke nad
0,01 masnega odstotka v različnih razmerjih in zmeseh, z izjemo
a) slojev iz CoCrAlY, ki vsebujejo manj kot 22 masnih odstotkov kroma, manj kot 7 masnih odstotkov
aluminija in manj kot 2 masna odstotka itrija,
b) slojev iz CoCrAIY, ki vsebujejo od 22 do 24 masnih odstotkov kroma, 10 do 12 masnih odstotkov
aluminija in 0,5 do 0,7 masnega odstotka itrija,
c) slojev iz NiCrAlY, ki vsebujejo 21 do'23 masnih odstotkov kroma, 10 do 12 masnih odstotkov
aluminija in 0,9 do 1,1 masnega odstotka itrija.
(6) "Aluminijeve zlitine" se nanašajo na zlitine z natezno trdnostjo od 190 MPa ali več, merjeno pri
temperaturi 293 K (20 °C).
(7) "Korozijsko odpoma jekla" se nanašajo na jekla A1S1, serija 300 (AIS1 = American Iron and Steel
Institute), ali jekla primerljivih nacionalnih standardov.
(8) "Visokotališčne kovine" so tele kovine in njihove zlitine: niobij (kolumbij), molibden, volfram in
tantal.
(9) "Materiali za senzorska okna" so: aluminijev oksid, silicij, germanij, cinkov sulfid, cinkov selenid,
galijev arzenid in kovinski halogenidi kalijev jodid, kalijev fluorid ali materiali za senzorska okna s
premerom > 40 mm pri talijevem bromidu in kalijevem klorobromidu.
(10) Kategorija 2 ne vključuje tehnologijo za ovojno preplastenje v enofaznem postopku masivnih
turbinskih lopatntih nožev.
(11) Polimeri, kot sledi: polimid, poliester, polisulfid, polikarbonati in poliuretani.
(12) "Modificiran cirkonijev dioksid" se nanaša na cirkonijev dioksid z dodatki drugih kovinskih oksidov,
npr. kalcijev oksid, magnezijev oksid, itrijev oksid, hafnijev oksid, oksidi redke zemlje itn., za
stabiliziranje določenih kristalnih faz in faznih sestav. Vključeni niso termoizolacijski sloji iz
cirkonijevega dioksida, ki je bil modificiran z zmešanjem ali zlitjem kalcijevega oksida ali
magnezijevega oksida.
(13) "Titanove zlitine" se nanašajo na zlitine, ki se uporabljajo v zračni in vesoljski plovbi, z natezno
trdnostjo 900 MPa in več, merjeno pri temperaturi 293 K (20 °C).
(14) "Steklo z nizko toplotno dilatacijo" se nanaša na steklo s koeficienti toplotne dilatacije 1 x 10"" K"1 ali
manj, merjenimi pri temperaturi 293 K (20 °C).
(15) "Dielektrični sloji" so večkratni sloji iz izolacijskih snovi, pri čemer se interferenčne lastnosti slojnega
sistema, ki ga sestavljajo materiali z različnim izračunskim indeksom, uporabljajo za refleksijo,
transmisijo ali absorpcijo valov različnih dolžinskih območij. "Dielektrični sloji" so sestavljeni iz več
kot štirih dielektričnih slojev ali več kot štirih plasti dielektrik/kovinski vezivni material.
(16) "Sintran volframov karbid" se ne nanaša na materiale za rezalna in oblikovalna orodja iz volframovega
karbida/(kobalt, nikelj), titanovega karbida/(kobalt, nikelj), kromovega karbida/(nikelj-krom in
kromovega karbida/nikelj.
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Tehnična opomba k preglednici
Postopki, navedeni v rubriki 1, so definirani, kot sledi:
a) Kemična preplastitev iz olinske faze (CVD preplastitev) je postopek nanosa prevlek ali slojev, ki
spemenijo površino, pri katerem se na segretem substratu izloča kovina, zlitina, vezivni material, dielektri
ali keramika. Plinasti reaktanti se razgrajujejo ali povezujejo v območju nad površino substrata, pri čemer
se na substratu izloča želena plastilna snov iz elementa, zlitine ali spojine. Energija, potrebna za
razgradnjo-ali kemično reakcijo, daje bodisi segret substrat ali pa sejo dovaja z razelektrenjem v tlivni
svetlobni pazmi ali z laserskimi žarki.
Opombe:
1. CVD preplastitev vključuje tele postopke: izločanje s pomočjo usmerjenega plinskega toka brez
neposrednega stika substrata s prahom (out of pack), CVD plastenje s pulzirajočim tlakom, termično
razgrajevanje z reguliranim nastajanjem klic (CNTD), plazemsko ojačano ali podprto CVD
preplastenje.
2. Ovojno plastenje pomeni, da je substrat položen v prahasto mešanico.
3. Pri out-of-pack postopku uporabljani plinasti reaktcmti se proizvajajo z enakimi glavnimi reakcijami
in parametri kot pri ovojnem plastenju, s to razliko, da da substrat, ki se ga preplastuje, ni v
neposrednem stiku s prahasto mešanico.
b) Fizikalno preplastenje iz plinske faze s termičnim uparjanjem (TE-PVD = thermal evaporation physical
vapour deposition) je preplastovalni postopek za izdelavo slojev v vakuumu pri tlaku <0,1 Pa, pri čemer
se toplotno energijo uporablja za uparjanje plastilne snovi. Pri tem postopku se uparjeni plastilni material
nanaša z kondenzacijo ali izločanjem na ustrezno pozicioniranih substratih.
Pogosta varianta tega postopka je dovajanje plinov v vakuumsko komoro med preplastovanjem z
namenom sinteze sestavljenih slojev.
Uporaba ionskih ali elektronskih curkov ali plazme za sprožanje ali spodbujanje procesa izločanja je prav
tako običajna varianta tega postopka. Karakteristika tega postopka je lahko tudi uporaba monitorjev za
merjenje optičnih lastnosti in debeline slojev med procesom preplastenja.
Posebni TE-PVD postopki so:
1. Pri PVD preplastenju s pomočjo elektronskega curka se plastilni material z elektronskim curkom
segreva in uparjuje.
2. Pri PVD preplastenju z uporovnim segrevanjem se uporabljajo ogrevalni viri z električnim uporom, s
katerimi se iz plastilnega materiala proizvaja kontroliran in enakomeren tok.
3. Pri laserskem uparjanju se za ogrevanje plastilnega materiala uporabljajo impulzni laserji ali laserji s
kontinuirnim delovanjem.
4. Pri katodnem razpraševanju z obločnim razelektrenjem (are uparjanje) se uporablja samo sebe trošečo
katodo, ki je sestavljena iz plastilnega materiala. Pri tem se z momentnim kontaktom ozemljene
vžigalne elektrode na površini katode sproža obločno razelektrenje. S kontroliranim gibanjem obloka
se razgrajuje površino katode, pri čemer nastana visokoionizirana plazma. Za anodo se lahko
uporablja bodisi stožec, pritrjen ob robu katode nad izolatorjem ali samo komoro. Pri nepremočrtnem
izločanju se na substrat priključi prednapetost.
Opomba:
Ta definicija ne vključuje katodnega razprševalnega izločanja z nekontroliranim obločnim
razelektrenjem in substrati brez prednapetost:.
c) Ionsko platiranje je posebna varianta splošnega TE-PVD postopka, pri katerem se plazmo ali ionski vir
uporablja za ionizacijo plastilnega materiala, na substrat pa se priključi negativno prednapetost zaradi
spodbujanja izločanja plastilnega materiala iz plazme. Vnos reaktivnih snovi, uparjanje trdih snovi v
reakcijski posodi in uporaba monitorjev za merjenje optičnih lastnosti in debeline slojev med procesom
preplastenja so običajne variante tega postopka.
d) Ovojno preplastenje je postopek izdelave prevlek ali slojev, ki spremenijo površino, pri katerem je
substrat postavljen v prahasto mešanico, kije sestavljena iz naslednjih snovi:
1. kovinski praški, ki naj bi se izločli (po navadi aluminij, krom, silicij ali njihove zmesi),
2. aktivator (po navadi halogenid) in
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e)

f)

g)

h)

3. inertni prah, praviloma aluminijev oksid.
Substrat in prahasta mešanica sta v retorti, ki se segreva na temperaturo med 1030 K (757 °C) in 1375 K
(1102 °C), pri čemer mora biti odmerjen zadosten čas zastoja za izločitev preplastitve.
Plazemsko brizganje je postopek izdelave prevlek, pri čemer se v plazemsko brizgalno pištolo, ki
proizvaja in regulira plazmo, dovaja brizgalni material v prahasti ali žični obliki, kjer se stopi in brizga na
površino substrata. Pri tem na substratu nastaja homogena, dobro oprijemljiva plast. Plazemsko brizganje
se nanaša na nizkotlačne plazemske brizgalke ali plazemske brizgalke z veliko hitrostjo brizganja. Le-to
se izvaja pod vodo.
Opombe:
1. Nizek tlak je tlak, ki je nižji od normalnega atmosferskega tlaka.
2. Visoka hitrost se nanaša na hitrost plina na iztopu šobe > 750 m/s pri temperaturi 293 K (20 °C) in
tlaku 0, J MPa.
Grezilno preplastenje (nanašanje slojev s suspendiranjem) je postopek za izdelavo oblog ali slojev, ki
spremenijo površino, pri katerem se kovinski ali keramični prah suspendira skupaj z vezivom v tekočini
in z nabrizgavanjem, pogrezanjem ali z uporabo čopičev nanese na substrat. @e!eni sloj se nato oblikuje
s sušenjem na zraku ali v peči in s toplotno obdelavo.
Katodno razprševalno preplastenje (sputranje/razpraševanje) je postopek za izdelavo oblog, ki temelji na
načelu impulznega prenosa. Pri tem se pozitivno nabiti ioni s pomočjo električnega polja streljajo na
površino tarče (plastilni material). Kinetična energija udarjajočih ionov zadostuje, da se iz površine tarče
izločajo atomi, ki se usedajo na ustrezno nameščen substrat.
Opombe:
1. Preglednica se nanaša izključno na izločanje s pomočjo triodnih ali magnetnih naprav ali
reaktivnega razpraševanja, s čimer se poveča oprijemno trdnost plasti in stopnjo preplastitve, prav
tako pa tudi na pospešeno razpraševanje s pomočjo visokofrekvenčne napetosti, priključene na tarčo,
s čimer se lahko razpršujejo nekovinski plastilni materiali.
2. Ionski curki z nižjo energijo (< 5 ke V) se lahko uporabljajo za aktiviranje izločanja.
Ionska implantacija je preplastovalni postopek za spreminjanje površine, pri katerem se element, ki ga
legiramo, ionizira, pospeši z napetostno razliko in implantira v površino substrata. To vključuje tudi
postopke, pri katerih se lahko poleg implantacije obenem uporablja tudi PVD preplastenje s pomočjo
elektronskega curka in sputranje/razpraševanje.

2E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme in programske opreme iz
številke 2B004, 2B104, 2B115, 2B116 ali 2D101."

2E201

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme ali programske opreme iz
številke 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, podštcviFke 2B007b ali 2B007c, številke 2B008, 2B009.
2B204 do 2B232 ali 2D201.

2E301

Tehnologija, kije potrebna za uporabo blaga iz številke 2B350 do 2B352.
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KATEGORIJA 3

SPLOŠNA ELEKTRONIKA

3A

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI
Op \ombe:
1. Evidentiranje opreme, sklopov in elementov, opisanih v številki 3A (brezpodštevilk 3A00la3 do
3A001al0 ali 3A001al2), ki so posebej konstruirani ali kažejo enake funkcijske karakteristike
i\'.ot drugo blago, se ravna po njihovem evidenčnem statusu.
2. Evidentiranje integriranih vezij, opisanih v podštevilkah 3A001a3 do 3A001a9 ali 3A001al2
ki so bila fiksno programirana ali razvita za določeno funkcijo, se ravna po evidenčnem statusu
b i'aga, v katerih se uporabljajo.
Dopolnilne opombe:
Če proizvajalec ali izvoznik ne moreta določiti evidenčnega statusa drugega blaga, predvidenega
za končno uporabo, se evidentiranje integriranih vezij ravna po podštevilkah 3A001a3 do
3A00Ja9 ali 3A001a]2.
Če je integrirano vezje iz silicija in je mikroračunalnik ali mikrokontroler po podštevilki 3A001a3
z dolž ino podatkovne besede <8 bitov, veljajo mejne vrednosti iz podštevilke 3A001a3.

3A001

Elektronski sklopi in elementi, kot sledi:
a) inte-jerirana vezja za splošne uporabe, kot sledi:
Opombe:
1. Evidentiranje (gotovega in še negotovega) blaga, katerega funkcija je določena, se ravna po
parametrih iz podštevilke 3A001a.
2. K' integriranim vezjem sodijo:
monolitna integrirana vezja,
integrirana hibridna vezja,
integrirana multičipna vezja,
integrirana laminirana vezja skupaj z integriranimi vezji na področju SOS tehnike,
- integrirana optična vezja.
1. in tegrirana vezja, ki so ratvita ali konstruirana za eno izmed naslednjih gostot sevanja:
a) celotna doza ž 5 x 105 Rad (Si), ali
b) dozna stopnja i. 5 x 108 Rad (Si)/s,
2. integrirana vezja iz podštevilk 3A001a3 do 3A001al0 ali 3A001al2, kot sledi:
a) konstruirana za obratovalno temperaturo nad 398 K (+125 °C),
b) konstruirana za obratovalno temperaturo pod 218 K (-55 °C) ali
c) konstruirana za temperaturno območje od 218 K (-55 °C) do 398 K (+125 °),
Opomba:
Pod'številka 3A001a2 ne velja za integrirana vezja, ki se uporabljajo v civilnih vozilih na
moterni pogon ali vlakih.
3. mikroprocesorji, mikroračunalniki in mikrokontrolerji z vsaj eno izmed naslednjih
lastn osti:
Oporvba:
Podši'evilka 3A00Ja3 vključuje digitalne signalne procesorje, vektorske procesorje in
kopro cesorje.
a) ari tmetično-logična enota (ALU) z dostopno širino ž 32 bit in sestavljeno teoretično
obdelovalno stopnjo CTP £ 80 Mtops (milijonov teoretičnih operacij na sekundo),
b) izdf.tlani iz veznega polprevodnika in frekvenco takta > 40 MHz,
c) več kot en podatkovni in ukazovni zbirni vod ali več kot en serijski komunikacijski
vmesnik za zunanjo povezavo s paralelnim procesorjem s prenosno stopnjo > 2,5
Mb>'te/s,
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'4.

EEPROM-i, SRAM-i in shranjevalna vezja iz veznega polprevodnika, kot siedi:
a) električno izbrisljivi programirljivi fiksni pomnilniki (EEPROM) s pomnilniško
zmogljivostjo:
1. > 16 Mbit na element za Flash-EEPROM-e ali
2. za vse druge EEPROM-e:
a) > 14 Mbit na element ali
b) > 1 Mbit na element in z maksimalnim dostopnim časom < 80 ns,
b) statični pomnilniki (SRAM) s pomnilniško zmogljivostjo:
1. > 14 Mbit na element ali
2. > 1 Mbit na element in maksimalnim dostopnim časom < 20 ns,
c) iz veznega polprevodnika izdelana integrirana pomnilna vezja,
5. analogno-digitalna in diditalno-analogna pretvorniška vezja, kot sledi:
a) analogno-digitalni pretvorniki z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. resolucija > 8 bit, vendar < 12 bit, s pretvorniškim časom pri maksimalni resokiciji <
10 ns,
2. resolucija = 12 bit pri s pretvorniškim časom pri maksimalni resoluciji < 200 ns ali
3. resolucijo > 12 bit s retvorniškim časom pri maksimalni resoluciji < 12 p.s,
b) digitalno-analogni pretvorniki z resolucijo > 12 bit in nastavitvenim časom (setting
time) < 10 ns,
6. elektrooptična ali integrirana optična vezja za obdelavo signalnih podatkov z eno izmed
naslednjih lastnosti:
a) z eno ali več integriranimi laserskimi diodami,
b) z enim ali več integriranimi svetlobno občutljivimi elementi in
c) z optičnimi vodili žarkov,
7. uporabniško programirljivi Gate-Arrays (FPGA) z eno izmed naslednjih alstnosti:
a) koristni preklopni ekvivalent (eouivalent usable gate count) > 30.000 (preklo p z dvema
vhodoma) ali
b) tipičen potovalni čas signala osnovnega preklopa (basic gate propagation de'lav time) <
0,4 ns,
8. uporabniško programirljivi Logic-Arravs z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) koristni preklopni ekvivalent (equivalent usable gate count) > 30.000 (prekl op z dvema
vhodoma) ali
b) preklopna frekvenca (toggle frequency) > 133 MHz,
9. integrirana vezja za nevronska omrežja,
10. kupcem prilagojena integrirana vezja, katerih funkcija je neznana ali katerih evidenčni
status proizvajalcu ni znan z vidika končnih uporabniških naprav, z vsa j eno izmed
naslednijh alstnosti:
a) več kot 144 priključkov,
b) tipičen potovalni čas signala osnovnega preklopa (basic gate propagation delay time) <
0,4 ns,
c) obratovalna frekvenca > 3 GHz,
11. druga digitalna integrirana vezja, ki niso evidentirana v podštevilkah 3A001 a3, 3A001 a 10
ali 3A001 a 12 in temeljijo na veznem polprevodniku in kažejo eno izmed naslednjih
lastnosti:
a) preklopni ekvivalent (equivalent gate count) > 300 (preklop z dvema vho doma) ali
b) preklopna frekvenca (toggle frequencv) > 1,2 GHz,
12. FFT procesorji (Fast Fourier Transform) z vsaj eno izmed naslednjih lastno« ;ti:
a) konstruirani za kompleksno FFT s 1024 točkami v manj kot 1 ms,
b) konstruirani za kompleksno FFT z n točkami (n * 1024) v manj kot n n log2n/l 024 ms
ali
c) FFT-Butterfly izračunski pretok >5,12 MHz;
b) mikrovalovni ali milimetrskovalovni elementi, kot sledi:
1. vakumske elektronke in katode, kot sledi:

104

Opombe:
1. Magnetroni s hitro frekvenčno uglašljivostjo [frequency agile megnetron tubesj: glej
del I A, številka 0011.
2. Podštevilka lAOOlbl ne vključuje elektronke, ki so konstruirane ali razvite za
obratovanje v standardiziranih pasovih civilne telekomunikacijske tehnike pri
frekvencah <31 GHz.
a) elektronke na potujoče valove za impulzno ali kontinuimo delovanje, kot sledi:
1. obratovalna frekvenca > 31 GHz,
2. s katodnim grelnim elementom, ki omogoča vklopni čas, krajši od 3 sekund do
dosege visokofrekvenčne nazivne moči,
3. odmevno spojene elektronke ali iz njih izvedene elektronke, s trenutno pasovno
širino > 7% nominalne obratovelne frekvence in maksimalno močjo > 2,5 kW,
Tehnična opomba:
Nominalna obratovalna frekvenca ustreza polovici vsote najvišje plus najnižje
specificirane obratovalne frekvence.
4. spiralne elektronke ali iz njih izvedene elektronke z vsaj eno izmed naslednjih
lastnosti:
a) trenutna pasovna širina > ena oktava in produkt srednje moči (v kW) in
frekvence (v GHz) > 0,5,
b) trenutna pasovna širina < ena oktava in produkt srednje moči (v kW) in
frekvence (v GHz) > 1 ali
c) primerne za uporabo na področju vesoljske plovbe,
b) cross-field ojačevalne elektronke z ojačevalnim faktorjem > 17 dB,
c) impregnirane katode za elektronke z eno izmed naslednjih lastnost:
1. vklopni čas do dosege nazivne emisije < 3 sekund ali
2. proizvajanje tokovne gostote > 5 A/cm2 pri kontinuimi emisiji in nazivnih
obratovalnih pogojih,
2. integrirana mikrovalovna vezja ali moduli, ki vsebujejo monolitno integrirana vezja z
obratovalno frekvenco > 3 GHz,
Opomba:
Podštevilka 3A0011b2 ne vključuje vezja ali module, ki so konstruirani za naprave, ki
lahko delujejo v standardiziranih mednarodnih telekomunikacijskih pasovih pri
frekvencah <31 GHz.
3. mikrovalovni tranzistorji, ki so konstruirani za obratovanje pri frekvencah > 31 GHz,
4. polprevodniški mikrovalovni ojačevalniki, kot sledi:
a) obratovalna frekvenca > 10,5 GHz in trenutna pasovna širina, večja od polovične
oktave,
b) obratovalna frekvenca > 31 GHz,
5. elektronsko ali magnetno uglašljivi filtri za prehod skozi pas ali blokado pasu z več kot
petimi uglašljivimi resonatorji, ki jih je v manj kot 10 ps mogoče nad frekvenčnim
območjem uglasiti v razmerju 1,5:1 (fmax/fmin), z eno izmed n4slednjih lastnosti:
a) s prepustno pasovno širino > 0,5% srednje frekvence ali
b) z blokadno pasovno širino < 0,5% srednje frekvence,
6. mikrovalovni sklopi, ki lahko obratujejo pri frekvencah > 31 GHz,
7. mešalniki in pretvorniki, ki so razviti za razširjanje frekvenčnega območja opreme iz
podštevilke 3A002c, 3A002e ali 3A002f prek tam navedenih mejnih vrednosti;
c) zvočnovalovne naprave, kot sledi:
1. naprave z zvočnimi površinskimi valovi (surface acoustic waves) in z zvočnimi,
površinskim valovom podobnimi prostorninski valovi [sufrace skimming (shallovv bulk)
acoustic waves], t.j., naprave za obdelavo signalnih podatkov, ki uporabljajo zvočnomehanska nihanja (elastic waves) v materialih, z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) mosilna frekvenca > 2,5 GHz,
b) nosilna frekvenca < 2,5 GHz. v povezavi z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
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1. vzporedno dušenje > 55 dB,
2. produkt iz maksimalnega zakasnitvenega časa (v (is) in pasovne širine (v MHz) >
100 ali
3. dispergirajoča zakasnitev > 10 (is ali
c) nosilna frekvenca > 1 GHz in pasovno širino > 25o Mhz,
2. naprave z zvočnimi prostominskimi valovi, t.j., naprave za obdelavo signalnih podatkov, ki
uporabljajo zvočno-mehanska nihanja, s katerimi je možna neposredna obdelava signalov
pri frekvenci > 1GHz,
3. naprave za obdelavo zvočno-optičnih signalov, ki uporabljajo iterakcijo med zvočnimi
valovi (površinski in prostominski valovi) in svetobnimi valovi in omogočajo neposredn
obdelavo signalov ali slik, vključno spektralno analizo, korelacijo ali konvoulcijo
(gubanje).
d) elektronski elementi ali vezja, ki vsebujejo elemente iz superprevodnih materialov, konstruirani
posebej za obratovanje vsaj enega izmed svojih superprevodnih sestavnih delov pri
temperaturah pod kritično temperaturo z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. elektromagnetno ojačanje
a) pri prekvencah < 31 GHz s koeficientom šuma < 0,5 dB ali
b) pri frekvencah > 31 GHz,
2. tokovna vezja za digitalna vezja s superprevodnimi preklopi s produktom potovalnega časa
na preklop (v sektindah) in izgubo na preklop (v W) < 10 J"14 ali
3. frekvenčna selekcija pri vseh frekvencah z resonančnimi krogi, ki imajo faktorje kakovosti,
večje od 10.000;
e) visokoenergijske tehnične naprave, kot sledi:
1. baterije, kot sledi:
Opomba:
Podšlevilka 3.4001 el ne vključuje baterije, katerih volumen je <27 cm- (npr. standardni
tipi, C celice, VM-2, R 14 ali tako imenovane baby celice).
a) primarne celice in baterije, ki imajo gostoto energije > 480 NVh'kg in so konstruirane za
obratovanje v temperaturnem območju od manj kot 243 K (-30 °C) do prek 343 K (70 0
C),
b) celice in baterije z možnostjo ponovnega polnjenja ki imajo po 74 polnilnih/prazilnih
ciklih pri praznilnem toku = C/5 ur (pri čemer je C nazivna kapaciteta v amper-urah) v
temperaturnem območju od manj kot 253 K (-20 °C) do prek 333 K (60 °C) gostoto
energije > 150 Wh/kg,
Tehnična opomba:
Gostota energije se izračuna z množenjem povpreče moči v wauih (povprečna napetost
v voltih krat povprečni lok v amperih) s trajanjem praznjenja v urah do 75% napetosti
praznega teka in deljeno s celomo maso celice (ali baterije) v kilogramih
c) za vesoljsko plovbo primerni (space qualified) in pred sevanjem odporni solarni
generatorji s specifično močjo > 160 W/m2 pri obratovalni temperaturi 301 K (28 °C)
in osvetlitvi 1 kW/m2 z volframovo žarilno nitko pri temperaturi 2800 K (2527 °C),
2. visokoenergijski akumulacijski kondenzatorji, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi podštevilko 3A20Ja.
a) kondenzatorji z nadaljevalno frekvenco < 10 Hz (single shot capacitors) z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
1. nazivna napetost £ 5 kV,
2. gostota energije £ 250 J/kg in
3. celotna energija £ 25 kJ,
b) kondenzatorji z nadaljevalno frekvenco ž 10 Hz (repetition rated capacitors) z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
1. nazivna napetost S 5 kV,
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2. gostota energije ž 50 J/kg,
3. celotna energija ž 100 J in
4. življenjska doba ž 10.000 polnilnih/praznilnih ciklov,
3. superprevodni elektromagneti ali cilindrične tuljave, posebej konstruirani za popolno
napolnjenje ali spreznjenje v manj kot enrsekundi z vsemi naslednjimi lastnostmi:
Opomba:
Podštevilko 3A001e3 ne vključuje superprevodne elekrromagnele ali cilindrične tuljave, ki
so posebej konstruirani za medicinske aparate, ki se uporabljajo za proizvajanje magnetne
resonančne slike (Magnetic Resonance Imaging).
Dopolnilna opomba:
Glej tudi podštevilko 3A20lb.
a) oddana energija med prvo sekundo praznjenja > 10 kJ,
b) notranji premer tokovodnih navojev > 250 mm in
c) specificirani za megnetno indukcijo > 8 tesla ali celotno tokovno gostoto (overall
current density) v navoju > 300 A/mm2,
4. vezja ali sistemi za elektromagnetno akumulacijo energije, ki vsebujejo elemente iz
superprevodnih materialov, posebej konstruirani za obratovanje vsaj enega izmed svojih
superprevodnih sestavnih delov pri temperaturah pod kritično temperaturo z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
a) obratovalne resonančne frekvence > 1 MHz,
b) gostota akumulirane energije £ 1 MJ/m3 in
c) prazni Ini čas < 1 ms,
5. rentgensk sistemi z bliskovnim praznjenjem in za to potrebne elektronke z vsemi
naslednjimi lastnostmi:
Opomba:
Glej tudi podštevilko 3A201c.
a) maksimalna moč > 500 MW,
b) izhodna napetost > 500 kV in
c) širina impulza < 0,2 ns;
f) dajalci absolutnega vrtilnega kota z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. resolucija, boljša od 1:265.000 skalame končne vrednosti (resolucija 18 bit) ali
2. natančnost, manjša (boljša) od ±2,5 ločne sekunde.
3A002

Elektonske naprave za splošne namene, kot sledi:
a) zapisovalne naprave in posebej zanje razviti testni magnetni trakovi:
1. analogni merilniki z magnetnim trakom vključno merilniki, ki omogočajo
sprejem digitalnih signalov, npr. s » high densiti digital recording ( HDDR)
module«, z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) pasovna širina > 4 MHz na elektronski kanal ali sled,
b) pasovna širina > 2 MHz na elektronski kanal ali sled in z > 42 sledi
ali
c) časovna napaka v primerjavi s časovno osnovo (time displacement I base 1
error), merjena skladno z ustreznimi 1RJG ali EIA standardi, < ±0,lus,
2. digitalne videonaprave z magnetnim trakom z maksimalno prenosno stopnjo
bitov (digitalnega vmesnika) > 180 mil. bit /s, z izjemo naprav, ki so posebej
konstruirane za televizijsker zapise s signalnimi formati, ki jih je za civilne
televizijske aplikacije standardiziral ali jih priporoča CC1R ali IEC,
3. digitalni merilniki/zapisovalniki podatkov z magnetnim trakom s postopkom, ki
uporablja kurzivno pisavo, ali postopkom, ki uporablja negibljivo glavo, z vsaj
eno izmed naslednjih lastnosti:
a) maksimalna prenosna stopnja prek digitalnega vmesnika > 175 mil. bit/s
ali
b) primerni za uporabo na področju vesoljske plovbe
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Opomba:
Podštevilka 3A002a3 ne vključuje analogne naprave z magnetnim trakom, ki
so opremljene s pretvomiško elektroniko za visokogostotne zapise (HDDR) in
so konfigurirane tako, da lahko zapisujejo le digitalne podatke.
4. naprave z maksimalno prenosno stopnjo prek digitalnega vmesnika > 175
mil. bitVs, ki so konstruirane zato, da se lahko digitalne videonaprave
uporabljajo kot digitalni merilniki z magnetnim trakom,
5. digitalizatorji signalov (waveton digitisers) in tranzientni rekorderji z obema
nasledjima Iastnostima:
Opomba:
Glej tudi številko 3A202.
a) stopnja digitalizacije^ 200x10 odčitovalnih vrednosti (samples) na
sekundo ali z resolucijo > 10 bit in
b) kontinuimi podatkovni pretok > 2 Gbit/s;
Tehnična opomba:
Za naprave z arhitekturo iz vzporednih zbimih vodnikov je kontinuimi podatkovni
pretok največja hitrost besede (word rate), pomnoženega s številko bitov na
besedo.
Kontinuimi podatkovni pretok je najhitrejši podatkovni tok (data rate), ki ga lahko
aparat brez izgube informacij in ob konstantni odčitovalni stopnji ter A/D
pren-arjanju daje v masni pomnilnik.
b) elektronski sklopi za frekvenčne sintetizatorje s frekvenčnim preklopnim časom
za preklop z ene izbrane frekvence na drugo < 1 ms;
c) analizatorji signalov, kot sledi:
1. primerni za analizo frekvenc > 31 GHz,
2. dinamični analizatorji signalov s pasovno širino realnega časa > 25,6 kHz, z
izjemo analizatorjev, ki uporabljajo le konstantne proceduralne filtre pasovne
širine (znani tudi kot oktavni ali delni oktavni filtri);
d) s frekvenčno sintezo delujoči signalni generatorji, ki proizvajajo izhodne
frekvence, katerim natančnost ter kratkoročna in dolgoročna stabilnost krmilijo,
preusmerjajo ali regulirajo napravi lastne normalne frekvence, in imajo vsaj eno
izmed nasledjih lastnosti:
1. s frekvenčno sintezo proizvedena največja izhodna frekvenca > 31 GHz
2. frekvenčni preklopni čas za preklop z ene izbrane frekvence na drugo > 1
ms ali
3. zamenjave faz v enoostranskem pasu (SSR), boljše od (125 + 20 log -F20 log -f) v dB/Hz, pri čemer je f razpon od obratovalne frekvence (v Hz)
in f obratovalna frekvenca (v MHz),
Opomba:
Podštevilka 3A002d ne vključuje naprave, v katerih se izhodna frekvenca
proizvaja bodisi s seštevanjem ali odštevanjem dveh ali več kvarčno
krmiljenih oscilatorskih frekvenc ali s seštevanjem ali odštevanjem in temu
sledečem množenjem rezultata,
e) omrežni analizatorji z največjo obratovalno frekvenco > 31 GHz;
Opomba:
Podštevilka 3A002e ne vključuje wobbelske omrežnih analizatorjev z največjo obratovalno
frekvenco <40 GHz in brez podatkovnega zbirnega voda za daljinsko krmiljenje.
f) mikrovalovni merilni sprejemniki z obema naslednjima Iastnostima:
1 največja obratovalna frekvenca > 31 GHz in
2. primerni za sočasno merjenje amplitude in faze;
g) atomske frekvenčne normale z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. dolgotrajna stabilnost (staranje), manjša (boljša) od 1 x 10"n na mesec ali
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2. primerna za uporabo na področju vesoljske plovbe
Opomba:
Podštevilka 3A002gl ne vključuje rubidjevih normal, ki niso primerne za uporabo na področju
vesoljske plovbe.
h) emulatorji za mikrovezja iz podštevilke 3A001a3 ali 3A001a9.
Opomba:
Podštevilka 3A 002h ne vključuje emulatorje, konstruirane za eno družino z vsaj z enim
elementom, ki ni evidentiran vpodštevilki 3A001a3 ali 3A001a9.
3Al01

Elektronska oprema, naprave in komponente, ki niso evidentirani v številki 3A001, kot sledi:
1. analogno-digitalni pretvorniki, primerni za leteča telesa, konstruirani posbej robstno
(ruggedized) za namenom, da zadostujejo vojaškim specifikacijam;
2. pospeševalniki, primerni za proizvajanje elektromagnetnega sevanja, proizvedeno z zaviralnim
sevanjem z energijami elektronov > 2 MeV, in sistemi, ki vsebujejo take pospeševalnike
Opomba:
Podštevilka 3A101b ne vključuje opremo, ki je posebej konstruirana v medicinske namene.

3A201

Elektronska oprema, ki ni evidentirana v številki 3A001, kot sledi:
a) kondenzatori, kot sledi:
1. obratovalna napetost > 1,4 kV, akumulirana energija > 10 J, kapaciteta > 0,5
in
zaporedna induktivnost < 50 nH,
2. obratovalna napetost > 750 V, kapaciteta > 0,25 (iF in zaporedna induktivnost < 10 nH;
b) superprevodni solenoidni elektromagneti z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. primerni za izdelavo magnetnih polj > 2 tesla (20 kGs),
2. L/D razmerje > 2 (L/D razmerje je dolžina v odnosu z notranjim premerom),
3. notranji premer > 300 mm,
4. enakomemost magnetnega polja v območju notranjih 50 odstotkov "notranjega volumna,
boljša od 1%,
Opomba:
Podštevilka 3A20Jb ne vključuje magnete, ki so posebej konstruirani za medicinske NMR
slikovne sisteme (nuclear magnetic resonance imaging systemsj in se izvažajo kol njihov
sestavni del.
Pri tem ni nujno, da so vsi deli združeni v eni pošiljki. Vendar pa mora iz izvozne
dokumentacije vsake posamezne pošiljke biti jasno razvidno, da gre za dele celotne pošiljke:
c) rentgenski bliskovni generatorji ali pulzirani elektronski pospeševalniki z maksimalno energijo
> 500 keV, kot sledi:
Opomba:
Podštevilka 3A201c ne vključuje pospeševalnike kot sestavni deli naprav, ki so bile raz\'ite za
območja uporabe zunaj elektronskega in rentgenskega sevanja (npr. elektronska mikroskopija)
ali v medicinske namene.
1. maksimalna elektronska energija pospeševalnima > 500 keV, vendar < 25 MeV in faktor
kakovosti £ 0,25,
2. maksimalna elektronska energija pospeševalnika 2: 25 MeV in maksimalna moč > 50 MW
(maksimalna moč = produkt iz maksimalnega potenciala v voltih in maksimalnega sevalnega
toka v amperih).
Tehnična opomba:
1. V smislu podštevilke 3A201c je faktor kakovosti K definiran kot:
K= 1,7 x 103 x V1'6i x Q, pri čemer je
V = maksimalna elektronska energija v Me V,
Q = celoten pospešen naboj (coulomb) pri trajanju sevalnega pulza < 1 pis. Če je
trajanje daljše od 1 ps, je Q maksimalni pospešeni naboj v ] /js (Q = integral sevalnega
loka i v amperih v trajanju t v sekundah).
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2. V smislu podštevilke 3A201c je pri pospeševalnikih, ki temeljijo na odmevnih
resonatorjih (microwave accelerating cavities),
a) trajanje sevalnega puha vrednost, ki je manjša od 1 /js, ali trajanje sevalnega snopa,
ki ga proizvaja modulatorski impulz,
b) maksimalni sevalni tok povprečni tok med trajanjem enega sevalnega snopa.
3A202

Osciloskopi in transientni rekorderji, ki niso evidentirani v podštevilki 3A002a5, ter posebej zanje
konstruirani sestavni deli, kot sledi
Opomba:
Številka 3A202 vključuje le naslednje sestavne dele, konstruirane posebej za analogne
osciloskope:
1. vmesni moduli,
2. zunanji ojačevalniki,
3. predojačevalniki,
4. sampling dodatki
5. katodne cevi za analogne osciloskope
a) nemodulami analogni osciloskopski sistemi s pasovno širino ž 1 GHz;
b) modularni analogni osciloskopski sistemi z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. osnovni aparat s pasovno širino > 1 GHz ali
2. vmesni moduli s posamezno pasovno širino > 4 GFz;
c) analogni sampling osciloskopi za analizo periodičnih dogajanj z efektivno pasovno širino > 4
GHz;
d) digitalni osciloskopi in transientni rekorderji s postopkom A/D pretvarjanja, ki so primerni za
shranjevanje transientnih procesov s sekvenčnim odčitavanjem enkratnih vhodnih signalov v
zaporednih intervalih z manj kot 1 ns fveč kot 10° odčitovalne vrednosti (sampler) na sekundo],
z digitalno resolucijo 8 bitov ali več in pomnilniško zmogljivostjo 256 ali več odčitovalnih
vrednosti.
Tehnična opomba:
Pasovna širina v smislu številke 3A202je frekvenčno območje, v katerem odklon v katodni cevi pri
konstantni vhodni napetosti ne pade pod 70,7% vrednosti, h je merjena pri maksimalnem odklonu.

3A225

Frekvenčni pretvorniki (konverterji ali inverterji) ali generatorji, ki niso evidentirani v podštevilki
OBOOlcl 1, z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) večfaznen izhod z močjo ž 40 W,
b) frekvenčno območje od 600 Hz do 2.000 Hz,
c) faktor distorzije < 10% in
d) frekvenčna stabilizacija boljša od 0,1%.

3A226

Visokoenergijske naprave za napajanje z enosmernim tokomza proizvajanje 100 V ali več v
kontinuirnem obratovanju v časovnem obdobju 8 ur z izhodnim tokom ž 500 A in tokovno ali
napetostno regulacijo, manjšo (boljšo) od 0,1%.

3A227

Visokonapetostne naprave za napajanje z enosmernim tokom za proizvajanje 20 kV ali več v
kontinuirnem obratovanju v časovnem obdobju 8 ur z izhodnim tokom ž 1 A in tokovno ali
napetostno regulacijo, manjšo (boljšo) 0,1%.

3A228

Vezni elementi, kot sledi:
a) hladne katode z ali brez plinskega polnjenja (vključno s plinom napolnjeni krvtroni in
vakuumski sprytroni), ki delujejo v veznih iskrilih, s tremi ali več elektrodami in vsemi
naslednjimi lastnostmi:
•1. specificirana anodna maksimalna moč ž 2,5 kV,
2. specificiran anodni maksimalen tok ž 100 A,
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3. zakasnitveni čas vžiga ^ 10.|is;
b) prožilno vezana vezna iskrila z zakasnitvenim časom vžiga < 15 (is in speciaficirana za
maksimalne tokove > 500 A;
c) moduli ali sklopi za hitro preklapljanje z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. specificirana anodna maksimalna moč > 2 kV,
2. specificiran anodni maksimalen tok > 100 A,
3. vklopni čas < 1 |is.
3A229

Vžigalniki in enakovredni visokotokovni impulzni generatorji (za"krmiljene detonatorje), kot sledi:
Opomba:
Glej tudi del 1A.
a) vžigalniki za detonatorje eksplozivnih snovi, ki so razviti za sočasni vžig več detonatorjev po
številki 3A232;
b) modularni električni impulzni generatorji,ki so konstruirani za mobilno ali posebej robustno
uporabo, z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. oddaja energije v < 15 |is,
2. izhodni tok > 100 A,
3. vzpenjalen čas < 10 ^s pri bremenih < 40 ohm,
Tehnična opomba:
Vzpenjalen čas je definiran kot časovni interval od 10 do 9% tokovne amplitude pri
poganjanju ohmskega bremena.
4. za prah nepropustna izvedba,
5. nobena od dimenzij ni večja od 25,4 cm,
6. teža < 25 kg,
7. specificirani za razširjeno temperaturno območje med 223 K (-50 °C) in 373 K (100 °C) ali
primerni za uporabo na odročju zračne plovbe.

3A230

Ultrahitri impulzni generatorji z izhodno napetostjo > 6 V na ohmskem bremenu < 55 ohm z
impulznim vzpenjalnim časom < 500 ps.
Tehnična opomba:
Impulzni vzpenjalni čas v smislu številke 3A230 je časovni interval, v katerem napetostna
amplituda znaša med JO in 90% maksimalne vrednosti.

3A231

Nevtronski generatorski sistemi in nevtronske generatorske cevi, ki so konstruirani za obratovanje
brez zunanjega vakuumskega sistema in z uporabo elektrostatičnega pospeševanja za sprožanje
jedrske reakcije tritija in devterija.

3A232

Detonatorji za večkratne vžigalne sisteme, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi del J A.
a) detonatorji z električnim pogonom, kot sledi:
1. mostični vžigalniki (EB),
2. mostični vžigalna vrvica (EBW),
3. slapper-vžigalniki,
4. folijski vžigalniki (EFI);
b) naprave s posameznimi ali več detonatorji za približno sočsen vžig večjih eksplozivnih površin
(večjih od 5.000 mm2) z zgolj enim vžigalnim signalom (maksimalno časovno odstopanje od
prvotnega vžigalnega signala nad celotno površino < 2,5 (is).
Opomba:
Številka 3A232 ne vključuje detonatorje. ki uporabljajo zgolj inicialna razstreliva, kot je
svinčev azid.
Tehnična opomba:
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Detonatorji iz številke 3A229 ali 3A232 temeljijo na električnem vodniku (mostičk, čični
mostičk, folije), ki se uparja ob prehodu hitrega visokotokovnega impulza eksplozivno. Razen
pri slapper-vžigalnikih se kemična detonacija v materialu sproža z ekspldirajočim vodnikom,
na primer, PETN (pentaeritrittetranitrat). Pri spaller-vžigalnikih eksplodirajoči vodnik
poganja viigalno kladivo, ki ob udarcu ob vžigalno maso sproži kemično detonacijo. Pri
nekaterih izvedbah je vžigalno kladivo magnetno poganjano. Pojem folijski vžigalnik se lahko
nanaša tako na mostične vžigalnike kot tudi slepper-vžigalnike. Pojem detonator se uporablja
tudi namesto vžigalnika.
3A233

Masni spektrometri, ki niso evidentirani v podštevilki 0B002g, za merjenje ionov atomske mase >
230 (amu) z resolucijo, boljšo od 2/230, in za to potrebni ionski viri, kot sledi:
a) induktivno vezani plezemski masni spektrometri (1CP/MS);
b) masni spektrometri z žarilnim praznjenjem (GDMS);
c) termoionizacijski masni spektrometri (TIMS);
d) masni spektrometri z elektronskim curkom z izvirno komoro, ki so izdelani iz materialov, ki so
odporni proti UF6, ali pa so z njimi prevlečeni ali platirani;
e) masni spelktrometri z molekularnim curkom, kot sledi:
1. z izvirno komoro, izdelani iz nerjavečega jekla ali molibdena ali z njima prevlečeni ali
platirani in s hladilnimi drsnimi vrati z možnostjo hlajenja na 193 K (-80 °C) ali manj ali
2. z izvirno komoro, izdelani iz materialov, ki so odporni proti UF6, ali pa so z njimi prevlečeni
ali platirani;
f) masni spektrometri, opremljeni z ionskim virom za mikrofluoriranje in izdelani za uporabo
skupaj z aktinidi ali aktinidnimi fluoridi.

3B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE
Oprema za izdelovanje ali preskušanje polprevodniških elementov ali materialov in posebej za to
konstruirani sestavni deli in pribor, kot sledi:

3B001

Pomnilniško programirljiva epitaksijska oprema, kot sledi:
a) primerna za izdelavo enakomernih slojnih debelin z odstopanjem < ±2,5% na razdalji 2 75 mm;
b) MOCVD (Metal Organic Chemical Vapour Deposition) reaktorji, ki so posebej konstruirani za
kristaliziranje veznih polprevodnikov iz kemične reakcije med substancami (materiali, snovi) iz
Številke 3C003 ali 3C004;
c) oprema za epitaksijo z mlekulamim curkom, ki uporablja plinske vire.

3B002

Pomnilniško programirljiva oprema, ki je konstruirana za ionsko implantacijo, z vsaj eno izmed
naslednjih lastnosti:
a) pospeševalne napetosti > 200 keV,
b) posebej konstruirana in optimirana za obratovanje pri pospeševalnih napetostih < 10 keV,
c) z neposrednim zapisovalnim obratovanjem ali
d) s sposobnostjo implatacije kisika z visoko energijo v segret polprevodniški substrat.

3B003

Pomnilniško programirljiva oprema za anizotropno suho jedkanje v plazmi, kot sledi:
a) s kasetnim obratovanjem in polnilnimi zapornicami ter eno izmed naslednjih lastnosti:
1. omejitev magnetnega plazemskega polja ali
2. resonanca elektronskega ciklotrona (ECR);
b) posebej konstruirana za opremo iz Številke 3B005 in z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. omejitev magnetnega plazemskega polja ali
2. resonanca elektronskega ciklotrona (ECR);

3B004

Pomnilniško programirljiva oprema za plazemsko podprto ločevanje (PECVD), kot sledi:
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a) s kasetnim obratovanjem in polnilnimi zapornicami ter eno izmed naslednjih lastnosti:
1. omejitev magnetnega plazemskega polja ali
2. resonanca elektronskega ciklotrona (ECR);
b) posebej konstruirana za opremo iz številke 3B005 in z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. omejitev magnetnega plazemskega polja ali
2. resonanca elektronskega ciklotrona (ECR);
3B005

Pomnilniško programirljivi sistemi za delo z waferji za avtomatsko polnjenje večkomomih
sistemov z vmesniki za vnos in izdajo v/aferjev, na katere je mogoče-priključiti več kot dva
poprevoduiS^f procesni napravi,- tako da nastene integriran sistem za sekvenčno, variabilno
večprocesno obdelavo waferjev v isti vakuumski okolici.
Opomba:
Številka 3B005 ne vključuje avtomatske robote sisteme, ki so predvideni za upravljanje s
ploščami in niso konstruirani za obratovanje v vakuumskih okolicah.

3B006

Pomnilniško programirljive litografske naprave, kot sledi:
a) step-and-repeat osvetljevalne naprave za izdelovanje waferjev, ki uporabljajo svetlobnooptične
ali rentgenske postopke, z vsaj eno izmed naslednih lastnosti:
1. valovna dolžina svetlobnega vira < 400 ns ali
2. primerne za proizvajanje najmanjših razločljivih strukturnih širin < 0,7 jxm,
Tehnična opomba:
Najmanjšo razločljivo strukturno širino KAS izračunamo z naslednjo formulo:
KAS = (lambda x K)/NA
pri čemer je
lambda = valovna dolžina osvetljevalnega vira (v /jm),
K =0,7,
NA = numerična apertura.
b) naprave, ki so posebej konstruirane za izdelavo mask ali za izdelavo polprevodniških
elementov, ki uporabljajo odklonjene, fokusirane elektronske žarke, ionske žarke ali laserske
žarke, z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. resolucijska zmožnost <0,2 jim,
2. sposobnost za proizvajanje struktur z dimenzijami < 1 jim ali
3. uravnalna natančnost (overlay accuracv), boljša od ±0,20 |im (3 sigma).

3B007

Maske ali reticli, kot sledi:
a) za integrirana vezja iz številke 3A001;
b) multilayer maske s fazno pomičnim slojem.

3B008

Pomnilniško programirljive preskuševalne naprave, ki so posebej konstruirane za preskušanje
polprevodniških elementov in nepokritih čipov, kot sledi:
a) za preskušanje S parametrov tranzistorjev pri frekvencah > 31 GHz,'
b) za preskušanje integriranih vezij z resničnostnimi razpredelnicami (truth tables) pri stopnji
testnega vzorca > 40 MHz;
Opomba:
Podštevilka 3B008b ne vključuje preskuševalne naprave, ki so posebej konstruirane za
preskušanje
1. elektronskih sklopov ali razreda elehronskih sklopov za gospodinjsko in zabavno
elektroniko,
2. neevidentiranih elektronskih elementov, elektronskih sklopov ali integriranih vezij.
c) za preskušanje integriranih mikrovalovnih vezij pri frekvencah > 3 GHz;
Opomba:
Podštevilka 3B008c ne vključuje preskuševalne naprave, ki so posebej konstruirane za
preskušanje integriranih mikrovalovnih vezij, ki so konstruirana ali rarvita za naprave, ki se
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uporabljajo le v standardiziranih mednarodnih telekomunikacijskih pasovih pri frekvencah <
31 GHz.
d) sistemi z elektronskimi curki, ki so razviti za obratovanje pri 3 keV ali manj, ali sistemi z
laserskim žarkom za brezstično preskušanje polprevodniških elementov v vključenem stanju z
obema naslednjima lastnostima:
1. s stroboskopsko sposobnostjo bodisi na podlagi odčitavanja z žarkom (beam-blanking) ali na
podlagi pulznega obratovanja detektorja (detector strobing) in
2. z elektronskim spektrometrom za napetostno merjenje z resolucijo < 0,5 V.
Opomba:
Podštevilka 3B008d ne vključuje rastrske elektronske mikroskope, z izjemo tistih, ki so posebej
konstruirani ali opremljeni za brezstično preskušanje polprevodniških elementov v vključenem
stanju

3C

MATERIALI IN SNOVI

3C001

Heteroepitaksijski materiali iz substrata, ki ima več epitaksijsko nastalih plasti iz
a) silicija,
b) germanija ali
c) III/V-spojin galija ali indija.
Tehnična opomba:
111/V-spojine so polikristalinični, binarni ali kompleksni monokristalinični produkti, ki so
sestavljeni iz elementov skupine U1A in VA Mendelejevega periodičnega sistema (galijev
arzenid, galij-aluminijev arzenid, indijev fosfat itn ).

3C002

Fotoupori in substrati, ki so prevlečeni z enim izmed evidentiranih fotouporov, kot sledi:
a) pozitivni fotoupori za polprevodniško litografijo, posebej naravnani (optimirani) za uporabo pri
valovnih dolžinah < 370 nm;
b) vsi fotoupori za uporabo z elektronskimi in ionskimi žarki z občutljiivostjo, boljšo /enako 0,01
nCb/mm2;
c) vsi fotoupori za uporabo z rentgenskimi žarki z občutljivostjo, boljšo/enako 2,5 mJ/mm2;
d) vsi fotoupori, optimirani za tehnologije površinskega osvetljevanja skupaj s silviranimi
fotoupori (silyated resists).
Tehnična opomba:
Silyation tehnike so postopki, pri katerih se uporablja oksidacijo znotraj uporovne plasti zaradi
izboljšanja mokrega ali suhega rczvijanja.

3C003

Organsko-anorganske spojine, kot sledi:
a) kovinsko-organske spojine iz aluminija, galija ali indija s čistostjo (glede na kovino) >
99,999%;
b) organske arzenove, antimonove ali fosforjeve spojine s čistostjo (glede na kovino) > 99,999%.
Opomba:
Številka 3C003 vključuje le spojine, katerih kovinski, polkovinski ali nekovinski element je
neposredno vezan z ogljikovim atomom v organskem delu molekule.

3C004

Fosforjevi, arzenovi ali antimonovi hidridi s čistostjo > 99,999%, tudi razredčeni v inertnih plinih
ali vodiku.
Opomba:
Številka 3C004 ne vključuje hidride, ki vsebujejo 20 ali več molskih odstotkov inertnih plinov ali
vodika.

3D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)
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3D001

Programska oprema, kije posebej razvitza razvoj ali izdelavo opreme iz pod številk 3A001b do
3A002h ali števlke 3B.

3D002

Programska oprema, ki je posebej razta za uporabo pomnilniško program irljive opreme iz
številke 3B.

3D003

Programska oprema za računalniško )dprto načrtovanje (CAD) izdelave polprevodniških
elementov ali integriranih vezij z vsaj enamed naslednjih lastnosti:
a) načrtovalna pravila ali pravila za preslšanje načrtovanih vezij,
b) simulacija fizikalnih lastnosti načrtovah vezij ali
c) simulacija litografske obdelave v načrvalni fazi.
Tehnična opomba:
Simulator litografske obdelave predsvlja paket programske opreme za načrto valno fazo, pri
katerem je zaporedje posameznih fazoločeno z ozirom na litografijo, jedkanj e in ločevanje
zaradi prenosa masknih vzorcev v speačne topografske vzorce za vodniške prog 'e, dielekzrične
materiale ali polprevodniške materiali
Opomba:
Številka 3D003 ne vključuje programsko premo, ki je posebej razvita za vnos načrta vezja,
logično simulacijo, nameščanje ali ranrejanje električnih spojev, preskušanje' layouta ali
izdelavo PG traka (Pattem GenerationJ.
Dopolnilna opomba:
Za tehnologijo veljajo tudi biblioteka, na/ovalni atributi ali pripadajoči podatki za načrtovanje
polprevodniških elementov ali integrirani)

3D101

Programska oprema, kije razvita zgolj za torabo opreme iz podštevilke 3A101 b.

3E

TEHNOLOGIJA

3E001

Tehnologija skladno s Splošno opombo khnologiji za razvoj ali izdelavo opreme ali materialov
iz številke 3A, 3B ali 3C.
Opomba:
Številka 3E00J ne vključuje tehnologijo zaizvoj ali izdelavo
a) mikrovalovnih tranzistorjev, ki deluj'vjeri frekvencah pod 31 GHz,
b) integriranih vezij iz podštevilke 3A001cdo J2, ki kažejo naslednje lastnosti:
]. uporaba tehnologije z minimalnim,i zikturnimi širinami 11 fjm in
2. niso multilayer-strukture.
Dopolnilna opomba:
Zgornja opomba ne izključuje izvoza iltilayer-tehnologije za elemente z najve< 5 dvema
metalizacijskima plastema in dvema polis l ijevima plastema.
v
I
Tehnologija, kot sledi, za razvoj ali izdela v
a) mikroelektronskih vakuumskih element, t
b) polprevodniških elementov s heterog:« strukturo, npr. HEMT (high electron mobility
transistors), HBT (hetero-bipolar trarirtors); "quantum well devices" ali "supei • lattice
devices"; ■
c) superprevodnih elektronskih elementov,
d) substratov z diamantnimi filmi za ejektrcike elemente.

3E002

3E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k telologiji za uporabo opreme ali programske op reme iz
podštevilke 3A001 a 1, 3A001a2, številke 3A31 ali 3D101.
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3E102

Tehnoloj jija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj programske opreme iz številke
3D101.

3E201

Tehnolc -gija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme iz podštevilke 3A001e2.
3A001e 3, 3A001e5 ali številke 3A201 do 3A233.

KATEGORIJA 4

RAČUNALNIKI

Opombe h kate goriji 4:
1. Računalnik i, njim podobni naprave ali programska oprema za telekomunikacijske ali LAN funkcije
(Local Are a Nenvork) se ocenjujejo na podlagi zmogljivost nih karakteristikah kategorije 5, 1. del Telekomun ikacije.
Dopolnilne opombe:
1. Krmilni sistemi, ki neposredno povezujejo sisteme zbirnih vodnikov ali kanale centralnih enot, glavne
pomnili nke ali diskovna krmiljenja, ne veljajo za telekomunikacijske naprave v smislu kategorije 5, ].
del - Ti '.lekomunikacije.
2. Eviden tiranje programske opreme, ki omogoča rouling ali s w i teh in g datagram paketov ali
posam, eznih paketov (tj., izbira smeri za vsak posamezen paket), ali programske opreme, ki je posebej
razvite ; za posredovanje paketov, se ravna po kategoriji ji , 1. del - Telekomunikacije.
2. Računaln iki, njim podobne naprave ali programska oprema s kripto grafičnimi, kriptoanalitičnimi,
razvrstlji' vimi večstopenjskimi varnostnimi funkcijami ali razvrstljivimi funkcijami za razmejevanje
uporabni kov ali z omejitvijo elektromagnetne združljivosti (EMV) se tudi ocenjujejo na podlagi
zmogljivi ustnih karakteristik kategorije 5, 1. del - Telekomunikacije.

4A

O.' PREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI

4A001

E lektronski računalniki in njim podobne naprave in posebej zanje konstruirani elektronski sklopi
in i elektronski sestavni deli, kot sledi:
C Opomba:
C Hej tudi številko 4A101.
a ) posebej konstruirani za eno izmed naslednjih lastnosti:
1. opremljeni za obratovanje pri okoljskih temperaturah pod 228 K (-45 °C) ali nad 358 K
(+85 °C) ali
Opomba:
Podštevilka 4A001al ne vključuje računalnike, ki so posebej raz\>iti za uporabo v civilnih
zračnih plovilih ali vlakih.
2. neobčutljivi za sevalne obremenitve (raCliation-hardened), ki so več je od vsaj ene izmed
naslednjih mejnih vrednosti:
a) celotna doza sevanja 5 x 105 Rad (Si),
b) kritična moč sevalne doze 5 x 10s Rad (Si)/s
ali
,
c) mejne vrednosti posameznega dogodila (SEU) 1x10"7 napaka/bit/dan;
Opomba:
Naprave, ki so konstruirane ali rarvite za kratkotrajna ionizirajoča sevanja, so evidentirane v
delu 1A lega seznama - Orožje, strelivo in t oborožitveni material.
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b) z lastnostmi ali funkcijami, ki prekoračujejo mejne vrednosti iz kategorije 5, 1. del Telekomunikacije.
4A002

Hibridni računalniki in posebej zanje konstruirani elektronski sklopi in elektronski sestavni deli,
kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 4Al02.
a) z digitalnimi računalniki iz številke 4A003
b) z analogno/digitalnimi ali digitalno/analognimi pretvorniki, ki imajo naslednje lastnosti:
1. 32 ali več kanalov in
2. resolucija £ 14 bit (brez predznaka) pri pretvomiških stopnjah ž 200.000 pretvorb/sekundo.

4A003

Digitalni računalniki, elektronski sklopi in njim podobne naprave ter posebej zanje konstruirani
sestavni deli, kot sledi:
Opombe:
1. Številka 4A003 vključuje vektorske računalnike, arrax računalnike, digitalne računalnike za
obdelavo signalnih podatkov, logične računalnike in naprave za slikovno obdelav ali obdelavo
signalnih podatkov.
2. Evidentiranje digitalnih računalnikov alt njim podobnih naprav iz številke 4A003 se ravna po
evidenčnem statusu drugih naprav ali sistemov, če
a) so digitafni računalniki ali njim podobne naprave pomembni za delovanje drugih naprav ali
sistemov,
b) digitalni računalniki ali njim podobne naprave ne predstavljajo glavno sestavino drugih
naprav ali sistemov in
Dopolnilne opombe:
J. Evidentiranje naprav za obdelavo signalnih podatkov ali slikovno obdelavo, ki so
posebej konstruirane za druge naprave ob upoštevanju funkcijskih 'mejnih vrednosti teh
drugih naprav, temelji na evidenčnem statusu teh drugih naprav tudi takrat, ko ni
izpolnjeno merilo glevne sestavine.
2. Evidentiranje digitalnih računalnikov ali njim podobnih naprav za uporabo v
telekomunikacijskih napravah se ravna po kategoriji 5, 1. del - Telekomunikacije.
c) je tehnologija za digitalne računalnike ali njim podobne naprave urejena v številki 4E.
a) konstruirani ali adaptirani za sisteme s toleranco v napaki;
Opomba:
V smislu podštevilke 4A003a digitalni računalniki ali njim podobne naprave ne veljajo za
konstruirane ali adptirane za toleranco v napaki, če
1. uporabi!jajo algoritme v glavnem pomnilniku za spoznavanje in korigiranje napak,
2. medsebojno povezavo dveh digitalnih računalnikov uporabljajo tako, da lahko ob izpadu
aktivne cenrralne enote vzporedno delujoča centralna enota nadaljuje z nalogami sistema,
3. medsebojno povezavo dveh centralnih enot prek podatkovnih kanalov ali skupnih
pomnilnikov uporabljajo tako, da lahko vzporedno delujoča centralna enota opravlja druge
naloge vse dotlej, dokler ne izpade aktivna centralna enota; potem prevzame vzporedno
delujoča centralna enota izvajanje nalog sistema, ali
4. sinhronizacijo dveh centralnih enot uporabljajo tako, da vzporedno delujoča centralna
enota prepozna izpad aktivne cenrralne enote in nato prevzame opravljanje nalog izpadle
centralne enote.
b) digitalni računalniki s sestavljeno teoretično obdelovalno stopnjo CTP > 260 Mtops (milijoni
teoretičnih operacij na sekundo);
c) elektronski sklopi, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za povečanje računalnikove moči s
sklapljanj«:m računskih elementov CE, tako da lahko sestavljena teoretična obdelovalna stopnja
CTP presega mejno vrednost iz podštevilke 4A003b:
Opombe:

29. februar 2000

d)
e)
f)

g)

1. Podšlevilka 4A 003c velja le za elektronske sklope in programirljiva sklapljanja računskih
enot CE, ki ne prekoračujejo mejnih vrednosti iz podštevilke 4A 003b, če se dobavljajo kot
posamezni elektronski sklopi. Podšlevilka 4A003c ne velja za elektronske sklope, ki so
zaradi svoje konstrukcije omejeni na uporabo kot računalnikom podobe naprave iz
podštevilke 4A 003d, e ali f.
2. Podšlevilka 4A003c ne vključuje elektronske sklope, ki so posebej konstruirani za proizvode
ali družine proizvodov, katerih maksimalna konfiguracija ne presega mejnevrednosti iz
podštevilke 4A003b.
grafični pospeševalniki ali grafični koprocesorji s tridimenzionalno vektorsko stopnjo>
1.600.000 vektorjev na sekundo;
naprave za analogno/digitalna pretvarjanja, ki prekoračujejo mejne vrednosti iz podštevilke
3A001a5;
naprave z vmesniki za končne naprave, ki prekoračujejo mejne vrednosti iz podštevilke
5A001b3;
Opomba:
Pojem vmesnik za končne naprave v smislu podštevilke 4A003/ vključuje LAN vmesnike,
modeme in druge komunikacijske vmesnike. LAN vmesniki se obravnavajo kot krmiljenja
dostopa do omrežja.
naprave, ki so posebej konstruirane za zunanje omreževanje digitalnih računalnikov ali njim
podobnih naprav, ki omogočajo komuniciranje s podatkovnimi stopnjami nad 80 Mbyte/s.
Opomba
Podšlevilka 4A 003g ne vključuje naprave za interno omreževanje (npr. platine hrbtni si en,
sistemi zbirnih vodov) ali pasivno omrežno opremo.

4A004

Računalniki in njim podobne posebej konstruirane naprave, elektronski sklopi in sestavni deli, kot
sledi:
a) sistolični anrav računalniki;
b) nevronski računalniki;
c) optični računalniki.

4A101

Analogni računalniki, digitalni računalniki ali digitalni diferencialr/. analizatorji, ki niso
evidentirani v podštevilki 4A001al in so posebej robustni (ruggedized) in konstruirani ali
adaptirani za uporabo v sistemih iz številke 0A004 ali 9A104.

4A102

Hibridni računalniki, ki so posebej konstruirani za oblikovanje modelov, simuliranje ali integracijo
načrtov sistemov iz številke 9A004 ali 9A104.
Opomba:
Številka 4AJ02 vključuje zgolj opremo v povezavi s programsko opremo iz številke 7DJ03 ali
9D103.

4D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)
Opomba:
Evidenčni status programske opreme za razvoj, izdelavo ali uporabo naprav, opisanih v drugih
kategorijah, se ureja v zadevnih kategorijah.
Evidentiranje programske opreme za naprave iz kategorije 4 se ravna po številki 4D.

4D001

Programska oprema, kije posebej razvita ali adaptirana za razvoj, izdelavo ali uporabo naprav ali
programske opreme iz številke 4A001 do 4A004 ali 4D.

4D002

Programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za podporo tehnolog iji iz številke 4E.
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4D003

Programska oprema, kot sledi:
a) izvorni kodi programske opreme obratovalnega sistema, orodij za razvoj programske opreme in
compilerjev, posebej razvite za naprave za obdelavo večkratnih podatkovnih tokov;
b) ekspertni sistemi ali programska oprema za ekspertne sisteme za analizo vedenja (inference
engines) z obema naslednjima lastnostima:
1. časovno odvisna pravila in
2. elementarne funkcije (primitives) za obdelovanje časovnih karakteristik pravil in dejstev;
c) programska oprema z lastnostmi ali funkcijami, ki prekoračujejo mejne vrednosti kategorije 5,
1. del - Telekomunikacije;
d) pogonski sistemi, ki so posebej konstruirani za računalnike za obdelavo v realnem času, ki
zagotavljajo procesni reakcijski čas (global latency time) < 20 p.s.

4E

TEHNOLOGIJA

4E001

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj, izdelavo ali uporabo naprav ali
programske opreme iz številke 4A ali 4D.

4E002

Tehnologija, kot sledi:
a) tehnologija za razvoj ali izdelavo naprav za obdelavo večkratnih podatkovnih tokov, če
sestavljena teoretična obdelovalna' stopnja CTP presega vrednost 120 Mtops;
b) tehnologija, ki je nujno potrebna za razvoj ali izdelavo magnetnih trdih diskovnih pomnilnikov
z maksimalno prenosno stopnjo bitov > 47 milijonov bitov na sekundo.

poročevalec, št. 13

TEHNIČNA OPOMBA:
SESTAVLJENA TEORETIČNA OBDELOVALNA STOPNJA CTP (COMPOSITE THEORETICAL
PERFORMANCE)
Kratice:
CE
FP
XP
t
XOR
CPU
TP
CTP
R
WL
L

računski element (praviloma aritmetična ali logična enota)
plavajoča vejica
nepremična vejica
čas izvedbe ukaza (v mikrosekundah)
ekskluzivna ODER vezava
centralna enota
teoretična obdelovalna stopnja (posameznega računskega elementa CE)(v Mtops, milijoni
teoretičnih operacij na sekundo)
sestavljena teoretična obdelovalna stopnja (v Mtops, milijoni teoretičnih operacij na sekundo) več
računskih elementov CE efektivna obdelovalna stopnja
efektivna obdelovalna stopnja
dolžina besede (v bitih)
normiranje dolžine besede

Sestavljena teoretična obdelovalna stopnja CTP je številčni kazalnik moči računalnika, izražen v milijonih
teoretičnih operacij na sekundo (Mtops). Pri izračunu sestavljene teoretične obdelovalne stopnje CTP
sistema z računskimi elementi CE so potrebni naslednji trije načelni koraki:
1. Izračun efektivne obdelovalne stopnje R za vsak računski element CE.
2. Izračun teoretične obdelovalne stopnje TP s povezavo efektivne obdelovalne stopnje R in pripadajočih
normiranj dolžin besed L za vsak računski element CE.
3. Če sistem vsebuje več kot eno računsko enoto CE. se za izračun sestavljene teoretične obdelovalne
stopnje CTP združujejo posamezne teoretične obdelovalne stopnje TP.
Tehnične opombe:
1. Za sklapljanja več računskih elementov CE, ki imajo tako skupen pomnilnik kot tudi lokalen (neskupen)
pomnilnik, se sestavljena teoretična obdelovalna stopnja CTP izračuna v dveh korakih:
a) izračuna se sestavljena teoretična obdelovalna stopnja CTP sklapljanj (skupin) računskih elementov
CE s skupnim pomnilnikom in nato
b) sestavljena teoretična obdelovalna stopnja CTP skupin z uporabo računskega predpisa za več
vzporedno delujočih računskih elementov CE brez skupnega pomnilnika.
2. Računski elementi CE, katerih delovanje je omejeno na vnos/izdajo in periferne funkcije (npr. krmilne
enote trdih diskovnih pomnilnikov, komunikacijske krmilne enote in zaslonske krmilne enote), se ne
vključujejo v izračun sestavljene teoretične obdelovalne stopnje CTP.
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1. korak

Izračun efektivne obdelovalne stopnje R različnih računskih elementov CE:

Dopolnilna opomba:
Vsak računski element CE se izračunava neodvisno od drugih.

Računski element CE

Efektivna obdelovalna stopnja R

z ukazi z nepremično vejico:
Če ne obstaja adicijski ukaz, se uporablja čas izvedbe
najhitrejšega nultiplikacijskega ukaza

Če ne obsaja niti adicijski niti multiplikacijski ukaz, se
uporablja čas izvedbe najhitrejšega aritmetičnega ukaza:
R.p'l'(3x(t,))
Glej opombo X in Z
z ukazi s plavajočo vejico:

Rrp = max [(l/(tr^));(W(tfpmull))
Glej opombo X in Y.

z ukazi z nepremično in plavajočo vejico:

Izračuna se tako R *p kot tudi R,.
ip

z zgolj logičnimi ukazi (ne obsojajo aritmetični ukazi):

R-l/(3x(tl0|))
t, je čas izvedbe najhitrejšega XOR ukaza. Če XOR ukaz ne
obstaja, se uporablja čas izvedbe najhitrejšega logičnega ukaza.
Glej opombo X in Z

brez specificiranih aritmetičnih ali logičnih ukazov (posebni
računski elementi CE):

R = R' x WL/64
R'je število računskih operacij na sekundo. WL je število
bitov, ki so medsebojno logično povezani.
64 je konstanta normalizacije, ki se nanaša na operacije z
dolžino besede 64 bitov.
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2. korak
Izračun teoretične obdelovalne stopnje TP ob upoštevanju dolžine besede WL:
Efektivna obdelovalna stopnja R (ali R') se normalizira z dolžino besede WL, kot sledi:
TP = R x (1/3 + WL/96)
Dopolnilna opomba:
Dolžina besede WL ustreza dolžini operanda v bitih. Če ukaz uporablja operande različnih dolžin, se
uporablja največja dolžina besede.
Pri izračunu sestavljene teoretične obdelovalne stopnje CTP se kombinacijo aritmetično-logične enote ALU
za izračun mantise z aritmetično-logično enoto za izračun eksponenta številke s plavajočo vejico v
procesorju s plavajočo vejico ali enoti s plavajočo vejico obravnava kot posamezen računski element CE z
dolžino besede, ki ustreza število podatkovnih bitov v podatkovnem prikazu (tipično: 32 ali 64 bitov).
Normalizacija efektivne obdelovalne stopnje R (ali R') se ne uporablja za posebne računske elemente CE
brez XOR ukazov. Tu velja TP = R.
Največjo možno teoretično obdelovalno stopnjo TP dobimo iz:
R^p
= računski element CE z aritmetiko nepremične vejice,
R,p
= računski element CE z aritmetiko plavajoče vejice,
R,p in Rfp = računski element CE z aritmetiko nepremične in plavajoče vejice,
R
= računski element CE z zgolj logičnimi ukazi (brez aritmetičnih ukazov) in
R
= računski element CE brez specificiranih aritmetičnih ali logičnih ukazov.

3. korak
Izračun sestavljene teoretične obdelovalne stopnje CTP sklopljenih računskih elementov CE. vključno
centralne enote CPU:
a) Za centralno enoto z zgolj enim računskim elementom CE je CTP = TP.
Dopolnilna opomba:
Za računske elemente z aritmetiko nepremične in plavajoč vejice velja
TP = max (TPxp, TPfp).
b) Za sisteme z več simultano delujočimi računskimi enotami CE:
Opomba 1:
Za sklapljanja, v katerih vsi računski elementi CE ne delajo simultano, se izbere tisto možno kombinacijo
simultano delujočih računskih enot, ki daje navišjo CTP vrednost. Najvišjo dosegljivo teoretično
obdelovalno stopnjo vsakega posameznega računskega elementa CE, ki prispeva k skupnem rezultatu, se
ugotovi še pred izračunom sestavljene teoretične obdelovalne stopnje CTP sistema.
Dopolnilna opomba:
Za določitev možnih kombinacij simultano delujočih računskih elementov CE se izdela sekvenco ukazov,
ki sproža operacije.v več računskih elementih CE, pri čemer začnemo z "najpočasnejšim" računskim
elementom CE (t.j., tisti računski element CE, ki za izvedbo operacije potrebuje največje število
indukcijskih ciklusov) in končamo z "najhitrejšim" računskim elementom CE.
Med vsakim ciklusom sekvence ukazov je vsaka delujoča kombinacija računskih elementov CE možna
kombinacija.
Sekvenca ukazov mora upoštevati vse omejitve za prekrivajoče se operacije, ki jih pogojuje strojna
oprema in/ali arhitektura.
Opomba 2:
Posamezno integrirano vezje ali posamezna platina lahko vsebujeta več računskih elementov CE.
Opomba 3:
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Iz simultano delujočih računskih elementov CE se izhaja, če proizvajalec v svojih priročnikih ali
podatkovnih listih navaja vzporedno ali simultano obdelavo podatkov.
Opomba 4:
CTP vrednosti posameznih računskih elementov CE se ne združujejo, če gre za kombinacije računskih
elementov CE, ki so povezani ali premreženi prek LAN-ov, omrežij za nadaljnji promet (WAN),
sistemov, ki so premreženi prek skupnih I/O povezav, sistemov s skupnimi I/O krmilnimi enotami in
vsemi sistemi, pri katerih je komunikacijska povezava vzpostavljena izključno s programsko opremo.
Opomba 5:
CTP vrednosti se združujejo pri več računskih elementih CE, če so le-ti posebej konstruirani za
povečevanje računske zmogljivosti s sklapljanjem, če delujejo simultano in imajo skupen pomnilnik.
Prav tako je treba združevati kombinacije pomnilnikov/računskih elementov, ki delujejo simultano in
uporabljajo posebej programirano strojno opremo za vzporedno obdelavo. To združevanje se ne
uporablja za sklope iz podštevilke 4A003c, če se le-ti izvažajo kot posamezni sklopi.
CTP = TP, + C2 x TP2 + ... + Cn x TPn,
pri čemer je TPj najvišja izmed vseh TP vrednosti, Cj pa je faktor, ki ga določa stopnja povezanosti
računskih elementov CE, kot sledi:
1. Za več vzporedno delujočih računskih elementov CE s skupnim pomnilnikom;
C2 = C3 = C< = ... = Cn = 0,75.
Opomba:
Računski elementi CE imajo skupen pomnilnik, če imajo dostop do vsaj enega skupnega segmenta
polprevodniškega pomnilnika. Pomnilnik je lahko sestavljen iz pufemega pomnilnika, glavnega
pomnilnika ali drugih internih pomnilnikov. Zunanje pomnilne naprave kot diskovni pomnilniki,
pomnilniki z magnetnimi trakovi ali "RAM disk" so izključeni.
2. Za vzporedno delujoče računski: elemente CE ali centralne enote brez skupnega pomnilnika, ki so
povezani prek enega ali več podatkovnih kanalov:
Cj = 0,75 x k; (i = 2,..., 32) (glej spodaj)
= 0,60 x kj (i = 33,64)
= 0,45 x kj (i = 65, ...,256)
= 0,30 x k, (i = > 256)
Vrednost C, se nanaša na število računskih elementov CE, ne pa na število vozlišč z:
kj = min (Sj/Kp 1) in
Kj = faktor normalizacije na 20 Mbyte/s
Sj = vsota najvišjih podatkovnih stopenj v Mbytes/s vseh podatkovnih kanalov, ki so
povezani z i-tim računskim elementom CE ali centralno enoto.
Pri izračunu Cj za centralno enoto določa pravilno mejno vrednost za Cj zaporedna številka prvega
računskega elementa CE.
Primer:
V sklapljanju centralnih enot, od katerih je vsaka sestavljena iz 3 računskih elementov CE, vsebuje
22. centralna enota računske elemente CE z zaporednimi številkami 64, 65 in 66. Pravilna vrednost C,
za to centralno enoto je 0,60.
Sklapljanje (računskih elementov CE ali centralnih enot) poteka zaporedno od najhitrejšega do
najpočasnejšega računskega elementa ali centralne enote, t.j., TPt 2 TP2 ž TP3 ž ... TPn in v primeru
TPj = TPj+l od največjega do najmanjšega Cj, t.j., Cj £ Ci+!
Opomba:
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Faktor k| se ne uporablja za računske elemente CE z zaporednimi številkami od 2 do 12, če je TP|
računskege alementa CE ali centralne enote > 50 Mtrops, tj., C| je za računske elemente CE 2 do 12
torej 0,75.
Opomba W:
Za računski element v tehniki tekočega traku (pipelined CE), ki lahko v eni izmed svojih sekvenčnih
funkcijskih enot izvaja največ en ukaz na ciklus, potem ko je tekoči '.rak (pipeline) poln, se lahko
uvede obdelovalno stopnjo za računske elemente CE v tehniki tekočegz traku. Efektivna obdelovalna
vrednost R za takšen računski element je največja izmed obeh obdelovalnih stopenj za obratovanje
računskega elementa CE s tekočim trakom (pipeline) ali brez njega.
Opomba X:
Za računski element CE, ki med enim strojnim ciklusom izvaja več enakih aritmetičnih operacij (npr.
dvoje seštevanj na ciklus ali dve identični logični operaciji na ciklus) dobimo čas izvedbe t po
naslednji formuli:
t = čas ciklusa / število identičnih operacij na ciklus
Računski elementi CE, ki v enem strojnem ciklusu izvajajo različne aritmetične ali logične operacije,
se obravnavajo kot samostojni simultano delujoči računski elementi CE (npr. če računski element v
istem ciklusu izvaja adicijski in multiplikacijski ukaz, se to operacijo obravnava kot da bi bila
izvedena v dveh računskih elementih CE. Prvi računski element CE izvaja v enem ciklusu adcijski
ukaz, drugi pa v enem ciklusu multiplikacijski ukaz).
Če lahko računski element izvaja skalame in vektorske operacije, se uporablja krajši čas izvedbe.
Opomba Y:
Če računski element CE nima adicijskih ukazov s plavajočo vejico ali multiplikacijskih ukazov s
plavajočo vejico, temveč dividirne ukaze, velja:
R

fp =

1 1

div)

Če je v računskem elementu CE s plavajočo vejico implementiran recipročni ukaz, vendar pa ni
implementirana niti adicija niti multiplikacija ali dividiranje, velja:
R

fp ~~ ' ^

reliprok)

Če ni nobenih ukazov, je efektivna obdelovalna stopnja R ta operacije s plavajočo vejico enaka nič.
Opomba Z:
Pri enostavnih logičnih operacijah en ukaz medsebojno ne povezuje več kot dva operanda določene
dolžine. Pri kompleksnih logičnih operacijah izvaja en ukaz več povezav, da bi tako iz dveh ali več
operandov proizvedel en ali več rezultatov.
Obdelovalne stopnje se ugotavljajo za vse dolžine operandov, prisotnih v sistemu, in sicer z
upoštevanjem najhitrejšega časa izvedbe ukaza na dolžino opera.nda tako za operacije v tehniki
tekočega traku (pipelined operations), če obstaja, kot tudi za sekvenčine ukaze, in sicer na podlagi:
1. Operacije register-register ali operacijah v tehniki tekočega traku (pipelined operations).
Za zelo kratke čase izvedbe ukazov za operacije s predhodno določenim operandom ali določenimi
operandi (npr. multiplikacija z 0 in 1) velja, da jih ni nujno upoštevati. Če operacije registerregister ne obstajajo, se nadaljuje z 2.
2. Operacije register-pomnilnik ali operacije pomnilnik-register.
Če operacije regsiter-pomnilnik ali operacije pomnilnik-register .ne obstajajo, se nadaljuje s 3.
3. Operacije pomnilnik-pomnilnik.
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V vsakem izmed zgoraj navedenih primerov : uporablja najkrajši čas izvedbu ukaza, ki ga navaja
proizvajalec.
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KATEGORIJA 5

TELEKOMUNIKACIJE IN IFORMACIJSKA VARNOST
l.EL
TELEKOMNIKACIJE

Opombe k 1 delu katego> "ije 5:
1. Evidentiranje posebej •' za telekomunikacijske naprve ali sisteme razvitih elementov, laserjev, testnih in
izdelovalnih naprav, r, materialov in potrebne progimske opreme se ravna po kategoriji 5.
2. Digitalni računalniki, njim podobe naprave (lolica) ali programska oprema, če so potrebni za
obratovanje in podpor o telekomunikacijskih naprv iz te kategorije, veljajo za posebej razvite sesta\>ne
dele, če gre za standar dizirane, po proizvajalcu ;edvidene tipe. To vključuje obratovalne, upravljalne,
vzdrževalne, razvojne a li pristojbinske (billing) ramalniške sisteme.

5A1

OPREMA, SKLO PI IN SESTAVNI DELI

5A001 a)

Vsaka vrsta tel ekomunikacijskih napraz najmanj eno izmed naslednjih karakteristik, funkcij
ali eno izmed n; islednjih zmogljivostnibastnosti:
1. posebej razvite za zagotavljanje Ipomosti proti transientnim motilnim sevanjem ali
elektromagnt ^tnim impulzom, ki nas}ajo z jedrsko eksplozijo,
2. posebej zavai 'ovane za zagotavljanj odpornosti proti sevanju gama žarkov, nevtronov ali
ionov,
3. posebej razvit e za obratovanje pod 28 K (-55 °C) ali nad 397 K (°C):
Opomba:
Podštevilka 51 OOlaS velja le za elekonske naprave.
Opomba:
Podštevilki 5A00Ji in 3 ne veljata za uprave v satelitih.
b) Telekomunikacijsk e prenosne napraveali sistemi ter posebej zanje razviti sestavni deli in
pribor z vsaj en o izmed naslednj karakteristik, funkcij ali eno izmed naslednjih
zmogljivostnih lasti losti:
Opomba:
To velja za telekomi. mikacijske prenosnnaprave,
a) kot so navedene s podaj ali njihove kmbinacije:
1. radijski apar ati (npr. oddajniknprejemniki in oddajniški sprejemniki),
2. vodniške kom žne naprave,
3. vmesni ojačei >alniki,
4. regenerativni ojačevalniki,
5. regeneratorji,
6. kodni pretvom iki (transkoderji
I. multipleksorji /vključno statisthi muhipleksorji),
8. modulatorji/de, modulatorji (moemi),
9. transmultipleks orji (glej CCITJR.ec. C/01),
10. pomnilniško prt )gramirljive digalne crossconnect naprave,
II. omrežni prehod, f (gateways) in lostički,
12. medijske dostopne enote in
b) ki so razvite za upora bo v eno- ali včkanalni komunikaciji prek
1. žice,
2. koaksialnega kab la.
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3.
4.
5.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

prevodnika svetlobnih valov,
elektromagnetnega sevanja,
podvodnega širjenja zvočnih valov.
uporaba digitalnih tehnik vključno digitalna obdelava analognih signalov , razviti za
digitalno prenosno stopnjo na najvišji multipleksni točki > 45 Mbit/s ali skupno digitalno
prenosno stopnjo > 90 Mbit/s,
Opomba:
Podštevilka 5A00)bl ne vključuje naprave, ki so posebej razvite za integracijo in
obratovanje v satelitskih sistemih za civilno uporabo.
pomnilniško programirljive digitalne crossconect naprave z digitalno prenosno stopnjo >
8,5 Mbit/s na priključek, _
naprave z
a) modemi s podatkovno prenosno stopnjo > 28.800 bit/s pri prenosu prek enega kanala s
pasovno širino govornega kanala,"
b) podatkovno prenosno stopnjo > 2,1 Mbit/s na kanal za krmiljenja komunikacijskih
kanalov z digitalnim izhodom ali
c) digitalno prenosno stopnjo > 2,1 Mbit/s na kanal krmiljenj omrežnega dostopa (npr.
komunikacijski procesorji),
Opomba:
Če neevidentirane naprave vsebujejo krmiljenje omrežnega dostopa, ne smejo imeti
komunikacijske vmesnike, iz izjemo takih, ki so opisani v podštevilki 5A00Jb3, vendar niso
evidentirani.
uporaba laserjev in z vsaj eno izmed naslednjih karakteristik:
a) prenosna valovna dolžina > 1.000 nm,
b) pasovna širina > 45 Hz pri uporabi analognih tehnik,
c) uporaba homodinih ali heterodinih optičnih tehnik,
d) uporaba multipleksa valovne dolžine ali
e) uporaba optičnega ojačanja,
radijski aparati z vhodnimi ali izhodnimi frekvencami, večjimi od
a) 31 GHz za satelitsko radiotelegrafijo,
b) 26,5 GHz za druge uporabe,
Opomba:
Podštevilka 5A00Jb5b ne vključuje naprave za civilno uporabo, ki se uporabljajo na
frekvencah, določenih po ITU, med 26,5 GHz in 31 GHz.
radijski aparati s
a) kvadratumo amplitudno modulacijo (QAM), večjo od 4. stopnje, če je celotna digitalna
prenosna stopnja > 8.5 Mbit/s,
b) kvadratumo amplitudno modulacijo (QAM), večjo od 16. stopnje, če je celotna
digitalna prenosna stopnja <. 8.5 Mbit/s, ali
c) spektralno efektivnostjo > 3 bit/s/Hz pri uporabi drugih digitalnih modulacijskih
postopkov,
Opombe:
1. Podštevilka 5A001b6b ne vključuje naprave, ki so posebej razvite za integracijo in
obratovanje v satelitskih sistemih za civilno uporabo.
2. Podštevilka 5A001b6b ne vključuje radiogoniometrsko opremo, ki je namenjena za
obratovanje v frekvenčnem pasu, določenem po ITU, kot sledi
a) 1. frekvenca <960 MHz ali
2. s skupno digitalno prenosno stopnjo <8,5 Mbit/s in
b) s spektralno efektivnostjo < 4 bids/Hz.
radijski aparati za uporabo v območju od 1,5 MHz do 87,5 MHz z eno izmed naslednjih
lastnosti:
a) 1. avtomatska preizbira in izbira frekvenc in skupnih digitalnih prenosnih stopnenj na
posamezen kanal za optimiranje prenosa in
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2. opremljeni z linearnim močnostnim ojačevalnikom z zmožnostjo oddajanja sočasnih,
večkratnih signalov z izhodno močjo > 1 kW v frekvenčnem območju od 1,5 MHz
do 30 Mhz ali S 250 W v frekvenčnem območju od 30 MHz do 87,5 MHz pri
trenutni pasovni širini £ ena oktava in deležem zgornjih valov in distorzije, boljšim
od -80 dB ali
b) uporaba adaptabilnih postopkov, ki kompenzirajo motilni signal > 15 dB,
8. radijski aparati, ki uporabljajo postopek razpklonskega spektra ali postopek frekvenčnega
skoka, z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) uporabniško programirljivi razklonski kodi ali
b) celotna oddajana pasovna širina s 100-kratno ali več kot 100-kratno pasovno širino
poljubnega posameznega informacijskega kanala in s pasovno širino > 50 kHz,
9. digitalni radijski sprejemniki z več kot 1.000 kanali, ki
a) avtomatsko poiščejo del elektromagnetnega spektra,
b) identificirajo sprejete signale ali tip oddajnika in
c) imajo frekvenčni preklopni čas < 1 ms,
10. funkcije digitalne signalne obdelave, kot sledi:
a) jezikovno kodiranje z manj kot 2.400 bit/s,
b) uporaba vezij, ki vsebujejo uporabniško dostopno programirljivost z digitano signalno
obdelavo pri prekoračevanju mejnih vrednosti iz podštevilke 4A003b,
11. podvodni komunikacijski sistemi z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) zvočna nosilna frekvenca zunaj območja med 20 do 60 kHz,
b) elektromagnetna nosilna frekvenca < 30 kRz ali
c) elektronske sevalne tehnike;
c) pomnilniško programirljive posredovalne naprave in pripadajoči signalizacijski sistemi z vsaj
eno izmed naslednjih karakteristik, funkcij ali eno izmed naslednjih zmogljivostnih lastnosti in
posbej zanje razviti sestavni deli in pribor:
Opomba:
Statični mulnpleksi z digitalnim vhodom in izhodom, ki imajo posredovalno funkcijo, se
obravnavajo kot pomnilniško programirljiva posredovanja.
1. signalizacija prek centralnega kabla za dajanje znakov,
Opomba:
Signalizacijski sistemi, v katerih je signalizacijski kabel, ki se nanaša na ne več kot 32
večkratno uporabljena (multilpixed) kanale, ki skupaj oblikujejo povezovalni vodnik z ne
več kot 2,1 Mbit/s, in pri katerih je signalizacijska informacija vsebovana v fiksno
dodeljenem časovnem muhipleksnem kanalu, ne da bi se uporabljala adresirana sporočila
(labelled messages), ne veljajo za sisteme s signalizacijo prek kabla za dajanje znakov.
2. funkcije digitalnega omrežja za integrirane storitve (ISDN), kot sledi:
a) z vmesniki med posredovanjem (centralo) in končno napravo z digitalno prenosno
stopnjo na najvišji multipleksni točki skupaj s pripadajočim signalizacijskim kanalom
(npr. B + D) > 192 kbit/s ali
b) s sposobnostjo, da na danem kanaiu sprejeto signalizacijsko informacijo, ki pripada
informaciji na nekem drugem kanalu, preklopi za nadaljnje posredovanje,
Opomba:
Podštevilka 5A001c2 ne omejuje
1. ocene in ustrezne reakcije sprejemnega posredovanj,
2 aneodvisnega podatkovnega prometa preko kanala D digitalnega omrežja za
integrirane storitve ISDN.
3. večstopenjska prioriteta in dajanje prednosti vodniškim posredovanjem,
Opomba:
Podštevilka 5A001c3 ne vključuje'enostopenjsko dajanje prednosti.
4. dinamično adaptabilno usmerjanje pvodilne poti
5. usmerjanje vodilne poti ali posredovanje datagram paketov,
6. usmerjanje vodilne poti ali posredovanje posameznih paketov (fast select),
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Opomba:
Omejitve v podltevilki 5A001c5 in 6 ne veljajo za krmiljenja omrežega dostopa ali za
omrežja, ki uporabljajo zgolj krmiljenja omrežnega dostopa
I. avtomatsko nadaljnje posredovanje zvez mobilne telefonije iz posredova (centrale)
mobilne telefonije do drugih uporanikov ali avtomatsko povezovanje s centralno banko
podakov uporabnikov, ki je skupna več posredovanjem (centralam),
8. paketno posredovanje, vodniška posredovanja, naprave za usmerjanje vodilne poti (router)
z vodniškimi priključki, ki prekoračujejo naslednje vrednosti:
a) podatkovna prenosna stopnja 64 kbit/s na posamezen kanal pri krmiljenju
komunikacijskega kanala ali
Opomba:
Podštevilka 5A00lc8a ne omejuje multipleksiranja do sumarnega bitnega toka, če le-ta
ni evidentiran vpodšlevilki 5A00Jc8a.
b) digitalna prenosna stopnja 33 Mbit/s pri krmiljenju omrežnega dostopa in pripadajočem
skupnem prenosnem mediju,
9. optično posredovanje,
10. postopek ATM (Asynchronous Transfer Mode),
II. pomnilniško programirljive digitalne crossconnect naprave z digitalno prenosno stopnjo >
8,5 Mbit/s na posamezen priključek;
d) centralno omrežno krmiljenje z naslednjimi lastnostmi:
1. sprejema informacije od vozlišč (posredovanj) in
2. te podatke obdeluje za kontrolo prometa brez strežnikovih (operaterjevih) odločitev, tako
da se izvaja dinamično adaptabilno usmerjanje vodilne poti
Opomba:
Podštevilka 5A001d ne omejuje prometnega krmiljenja na podlagi predvidljivih statističnih
prometnih situacij.
e) prevodniški kabli svetlbnih valov, vodniki svetlobnih valov in pribor, kot stedi:
1. prevodniki svetlobnih valov in prevodniški kabli svetlobnih valov z dolžino > 50 m in eno
izmed naslednjih lastnosti:
a) razviti za monovalovno (single-mode) obratovanje ali
b) prevodniki svetlobnih valov s po proizvajalcu specificirano preskusno natezno trdnostjo
£ 2 x 109 N/m2,
Tehnična opomba:
Preskusna natezna trdnosti (proof test): s proizvodnim procesom povezana ali
neodvisno od njega opravljena proizvodna preskušnja, pri kateri se predpisano natezno
obremenitev dinamično nanese na dolžino vodnika svetlobnih valov v dolžini od 0,5 do
3 m in s hitrostjo od 2 do 5 m/s pri potegu med pogonskimi valji s premetom okoli 15
cm. Pri tem mora biti temperatura okolice nominalno 293 K (20 °C), relativna vlažnost
pa 40%.
Dopolnilna opomba:
Za merjenje preskusne natezne trdnosti se lahko uporabljajo tudi primerljivi nacionalni
standardi.
2. prevodniški kabli svetlobnih valov in pribor, razviti za podvodno obratovanje;
Opomba:
Tekstilnooptični skoznjiki v ladijskih telesih ali vtični spoji: glejpodštevilko 8A002c.
. f) fazno krmiljene antene za frekvence nad 10,5 GHz z aktivnimi sestavnimi deli in razdeljenimi
sklopi, razvite za elektronsko krmiljenje sevalne karakteristike in sevalnega fokusiranja, z
izjemo anten za instrumentne pristajalne sisteme po priporočilih ICAO (mikrovalovni
pristajalni sistemi - MLS).
5A101

Daljinska merilna in daljinska krmilna oprema, primerna za leteča telesa:
Opomba:

29- februar 2000

Številka 5A101 ne vključuje naprave, ki so posebej konstruirane za daljinsko krmiljenje
modelarskih letal, čolnov ali vozil in proivajajo električno poljsko jakost < 200 fiV/m v
oddaljenosti 500 m.

5B1

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

5B001 a)

naprave, ki so posebej razvite v naslednje namene, ter posebej zanje konstruirani sestavni deli
in posebej konstruiran pribor:
1. razvoj naprav, materialov, funkcij ali lastnosti iz številke 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 ali
5E001, vključno merilne in preskuševalne naprave,
2. izdelava naprav, materialov, funkcij ali lastnosti iz številke 5A001, 5B001, 5C001, 5D001
ali 5E001, vključno merilne in preskuševalne naprave,
3. uporaba naprav, materialov, funkcij ali lastnosti, ki prekoračujejo vsaj eno izmed mejnih
vrednosti iz številke 5A001, 5B001, 5C001, 5D001 ali 5E001, vključno merilne, servisne in
preskuševalne naprave.
Opomba:
Podštevilka 5B00Ja ne vključuje opremo za karakteriziranje vodnikov svetlobnih valov in
predhodnih oblik (preforms) vodnikov svetlobnih valov, ki ne vsebujejo polprevoaniške
laserje.
b) druge naprave, kot sledi:
1. merilne naprave stopnje bitne napake, ki so razvite ali adaptirane za preskušanje naprav iz
podštevilke 5A001 b 1,
2. protokolni analizatorji, preskuševalniki in simulatorji za funkcije iz številke 5A001,
3. samostojni (stand alone) pomnilniško programirljivi simulatorji iskril/radijski prognozni
sistemi, ki so posebej razviti za testiranje naprav i- podštevilke 5A001b5.

5C1

MATERIALI IN SNOVI

5C001

Predhodne oblike (preforms) iz stekla ali drugih materialov, optimirane za izdelovanje vodnikov
optičnih valov iz podštevilke 5A001e.

5D1

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)

5D001 a)

Programska oprema, kije posebej razvita ali adaptirana za razvoj, izdelavo ali uporabo naprav
ali materialov iz številke 5A001, 5B001 alo 5C001;
b) programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za uporabo tehnologije iz številke
5E001;
c) programska oprema, kot sledi:
1. osnovna programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za uporabo pomnilniško
progTamirljivih, digitalnih posredovalnih naprav, razev v strojno izvedljivem kodu,
2. programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za uporabo digitalnih, celularnih
naprav mobilne telefonije, razen v strojno izvedljivem kodu,
3. programska oprema, kije posebej razvita ali adaptirana za doseganje karakteristik, funkcij
ali zmogljivostnih lastnosti iz številke 5A001 alo 5B001;
4. programska oprema, ki omogoča regeneracijo izvornega koda (sourcecode)
telekomunikacijske programske opreme iz kategorije 5,
5. programska oprema, ki je posebej razvita za razvoj ali izdelavo programske opreme iz
številke 5D001.
Opomba:
Programska oprema za obdelovanj signalnih podatkov: glej ludi teški 4D in 6D.
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5E

TEHNOLOGIJA

5E001 a)

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj, izdelavo ali uporabo (razen
obratovanja) naprav, sistemov, materialov ali programske opreme iz številke 5A001, 5B001
5C001 ali 5D001;
b) tehnologija, kot sledi:
1. nujno potrebna tehnologija za razvoj ali izdelavo telekomunikacijskih naprav, ki je posebej
razvita za uporabo v satelitih,
2. tehnologija za razvoj ali izdelavo laserskih komunikacijskih tehnik z zmožnostjo
- avtomatskega'zajemanja in zasledovanja signalov in zagotavljanja telekomunikacijskih zvez
v eksoatmosferi ali vodi,
3. tehnologija za obdelavo in nanašanje preplastitev (oplašČenj) na vodnike svetlobnih valov z
namenom zagotavljanja njihove uporabe pod vodo,
4. tehnologija za razvoj ali izdelavo naprav sa Synchronous Digital Hierarchy (SDH) oz.
Synchronous Optical Network (SONET),
5. tehnologija za razvoj ali izdelavo posredovalne matrike z več kot 64 kbit/s na posamezen
kanal, razen za posredovanja integriranih crossconnect naprav,
6. tehnologija za razvoj ali izdelavo centralnega omrežnega krmiljenja,
7. tehnologija za razvoj ali izdelavo digitalnih, celulamih sistemov mobilne telefonije,
8. tehnologija za razvoj ali izdelavo digitalnega omrežja za integrirane storitve (ISDN),
9. tehnologija za razvoj QAM tehnik za radijske aparate, višje od 4. stopnje.

5E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj, izdelavo ali uporabo opreme iz
številke 5A101.

2. DEL
INFORMACIJSKA VARNOST

Opombe k 2. delu kategorije 5:
Evidentiranje naprav, programske opreme, sistemov, uporabniško specifičnih elektronskih sklopov,
modulov, integriranih vezij, elementov ali funkcij informacijske varnosti se ravna po 2. delu kategorije 5
tudi takrat, ko gre za komponente ali elektronske sklope drugih naprav.

5A2

OPREMA, SKLOPI rN SESTAVNI DELI

5A002

Sistemi, naprave, uporabniško specifični elektronski sklopi, moduli ali integrirana vezja za
informacijsko varnost in drugi posebej zanje razviti sestavni deli, kot sledi:
a) razvki ali adaptirani za uporabo digitalne kriptotehnike za zagotavljanje informacijske varnosti,
b) razviti ali adaptirani za izvajanje kriptoanalitičnih funkcij,
c) razviti ali adaptirani za uporabo analogne kriptotehnike za zagotavljanje informacijske varnosti,
z izjemo:
1. naprav, ki uporabljajo strukturo fiksnih pasov z ne več kot 8 pasovi, pri čemer
transpozicijska zamenjava ne nastopi več kot 1 -krat na sekundo,
2. naprav, ki uporabljajo strukturo fiksnih pasov z ne več kot 8 pasovi, pri čemer
transpozicijska zamenjava ne nastopi več kot 1 -krat na 10 sekund,
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3. naprave, ki uporabljajo inverzijo fiksnih frekvenc, pri čemer transpozicijska zemenjava ne
nastopi več kot 1 -krat na sekundo,
4. faksimilne naprave,
5. komercialni radijski oddajniki in sprejemniki,
6. civilni televizijski sprejemniki,
d) razviti ali adaptirani za za dušenje kompromitirajočega sevanja informacijskih signalov;
Opomba:
Podštevilka 5A002d ne vključuje naprave, ki so posebej razvite za dušenje sevanj iz
- zdravstvenih ali preventivnih razlogov.
e) razviti ali adaptirani za uporabo kriptotehnike za proizvajanje razklonskega koda za sisteme s
postopkom razklonskega spektra ali preskočnega koda za sisteme s postopkom frekvenčnega
skoka;
f) razviti ali adaptirani za omogočanje razvrščene ali razvrstljive večstopenjske varnosti ali
uporabniških omejitev na stopnji, višji od razreda B2 TCSEC (Trusted Computer System
Evaluation Criteria), ali na podlagi drugega primerljivega standarda;
g) komunikacijski kabelski sistemi, ki so razviti ali adaptirani, da z uporabo mehanskih,
električnih ali elektronskih sredstev prepoznavajo skrivno vdiranje.
, Opomba: Številka 5A002 ne vključuje
a) osebne mikroprocesorske kartice (personalized smart cards), ki uporabljajo kriptotehniko,
omejene na izključno uporabo v napravah ali sistemih, kot sledi:
1. izključenih iz evidentiranja v podštevilki 5A002cl do 6,
2. izključenih iz evidentiranja v opombah b), c) ali e),
3. a) naprave za dostopno kontrolo, npr. avtomati za vplačevanje/izplačevanje denarja,
samostrežni tiskalniki izpisov stanja na računih ali blagajniški avtomati, ki so
zaščiteni z geslom, osebno identifikacijsko številko (PIN) ali podobnim za
preprečevanje nedovoljenega dostopa. Ne smejo pa omogočti kodiranja datotek ali
besedil, z izjemo tistih, ki so neposredno povezani z zaščito gesla ali osebne
identifikacijske številke.
b) naprave za zaščito podatkov (data authentication equipment), ki izdelujejo ali
analizirajo kod za zaščito podatkov (message authentication code - MAC) ali
podobno z namenom preprečevanja izkrivljanja besedil ali preverjanja pristnosti
dostopne upravičenosti. Vendar pa ne smejo dovoljevati kodiranja drugih podatkov,
besedil ali drugih informacij, razen tistih, ki so potrebni za preverjanje pristnosti
(authentication),
c) kriptonaprave, ki so posebej razvite ali adaptirane za bančne naprave ali denarne
transakcije, npr. avtomati za vplačevanje/izplačevanje denarja, samostrežni tiskalniki
izpisov stanja na računih, blagajniški avtomati ali naprave za kodiranje bančnih
notranjih transakcij, če so le naprave predvidene le za to uporabo,
d) prenosni (osebni) ali mobilni radijski telefoni za civilno uporabo, npr. za uporabo v
komercialnih, civilnih, celulamih sistemih mobilne telefonije, ki vsebujejo kodiranje,
b) naprave s fiksno podatkovno kompresijo ali kodiranje,
c) radijski sprejemniki, kabelska televizija ali podobni omejeni televizijski aparati za splošno
uporabo brez digitalnega kodiranja, pri katerih je digitalno dekodiranje omejeno na
slikovne, zvokovne ali strežniške funkcije,
d) prenosni (osebni) ali mobilni radijski telefoni za civilno uporabo, npr. za uporabo v
komercialnih, civilnih, celulamih sistemih mobilne telefonije, ki vsebujejo kodiranje, če
spremljajo njihovega uporabnika,
e) dekodirne funkcije, ki so posebej razvile za uporabo programske opreme, zaščitene pred
kopiranjem, če dekodirne funkcije uporabniku niso dostopne.
5B2

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

5B002 a)

Naprave, ki so posebej razvite za
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J. razvoj naprav ali funkcij iz številke 5A002, 5B002, 5D002 ali 5E02, vključno ustrezne
merilne in preskuševalne naprave,
2. izdelavo naprav ali funkcij iz številke 5A002, 5B002, 5D002 ali 5E02, vključno ustrezne
merilne in preskuševalne, servisne ali izdelovalne naprave,
b) merilne naprave, ki so posebej razvite za analiziranje ali potrjevanje funkcij informacijske
varnosti iz številke 5A002 ali 5B002.

5D2

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA) "

5D002 a)

Programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za razvoj, izdelavo ali uporabo naprav
ali programske opreme iz številke 5A002, 5B002 ali 5D002;
b) programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za podporo tehnologije iz številke
5E002;
c) programska oprema, kot sledi:
1. programska oprema, ki ima lastnosti naprav iz številke 5A002 ali 5B002 ali izvaja aii '
simulira njihove funkcije,
2. programska oprema za certificiranje programske opreme iz podštevilke 5D002cl,
3. programska oprema, ki je posebej razvita ali adaptirana za zaščito pred namernim
računalniškim poškodbam, kot so npr. virusi.
Opomba:
Številka 5D002 ne vključuje
a) programske opreme, ki je nujno potrebna za uporabo naprav, ki so skladno z opombo k številki
5A 002 izključene iz evidentiranja,
b) programske opreme, ki zagotavlja funkcije naprav, ki so skladno z opombo k številki 5A 002
izključene iz evidentiranja.

5E2

TEHNOLOGIJA

5E002

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj, izdelavo ali uporabo naprav ali
programske opreme iz številke 5A002, 5B002 ali 5D002.
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KATEGORIJA 6

SENZORJI IN LASERJI

6_A.

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI

6A001

Akustika a) mornariški zvočni sistemi, oprema in posebej zanje konstruirani sestavni deli, kot sledi:
1. aktivni (oddajniški ali oddajniško/sprejemni) sistemi, oprema in posebej zanje konstruirani
sestavni deii, kot sledi:
Opomba:
Podšlevilka ČAOOlal ne vključuje:
a) zvočne globinomerje, ki obratujejo v navpični smeri pod nosilcem naprave, nimajo
selektivnega odčitovalnega kota, večjega od ± 10° in so omejeni na merjenje globine
vode, oddaljenosti in vodne površine ali na dnu ležečih predmetov ali določanje položaja
rib,
b) zvočne boje, kot sledi:
1. zvočne boje za posebne nujne primere ali
2. pingerji, ki so posebej konstruirani za iskanje podvodne pozicije ali za vračanje
nanjo.
a) pahljačasti globinomerski sistemi za izdelavo topogragskih zemljevidov morskega dna,
kot sledi:
1. razviti za
,
a) izvajanje selektivnih meritev v odčitovalnem kotu > 10° od navpičnice in
b) merjenje globin > 600 m pod vodno površino in
2. razviti za
a) uporabo večkratnih sevalnih snopov, katerih posamezna širina je manjša od 2°, ali
b) merilno natančnost, boljšo od 0,5% vodne globine nad celotnim merilnim kotom, z
določanjem srednje vrednosti posameznih meritev znotraj merilnega kota,
b) sistemi za zajemanje ali lokaliziranje objektov z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. oddajna frekvenca < 10 kHz,
2. nivo zvočnega tlaka > 224 dB (v odnosu na 1 (iPa v oddaljenosti 1 metra) za naprave
z obratovalnimi frekvencami ž 10 kHz in < 24 kHz,
3. nivo zvočnega tlaka > 235 dB (v odnosu na 1 iiPa v oddaljenosti I metra) za naprave
z obratovalnimi frekvencami > 24 kHz in S 30 kHz,
4. s sevalnimi snopi, katerih širina je v vsaki osi < 1°, in z obratovalno frekvenco < 100
kHz,
5. konstruirani za prenašanje tlakov pri normalnem obratovanju v globinah, večjih od
1.000 m, in s pretvorniki
a) za dinamično izravnavo tlaka ali
b) z drugimi pretvomiškimi elementi kot svinec-cirkonijev titanat ali
6. konstruirani za meritve oddaljenosti do objektov z razdalji, večji od 5.120 metrov,
c) zvočni projektorji vključno s pretvorniki s piezoelektričnimi, magnetostrikcijskimi,
elektrostrikcijskimi, elektrodinamičnimi ali hidravličnimi elementi, ki delujejo
posamezno ali v konstruirani sestavi in imajo vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
Opombe:
1. Evidentiranje zvočnih projektorjev skupaj s pretvorniki, ki so posebej raz\<iti za druge
naprave, se ravna po evidentiranju teh drugih naprav.
2. Podštevilka ĆAOOlalc ne vključuje elektronske šumne vire, z izjemo za uporabo z
navpičnim smernim delovanjem, mehanske (npr lair gun " ali "vapour-shock gun ") ali
kemične (npr uporaba eksploziv) šumne vire
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1. momentno (pulzno) sevana gostota zvočne moči > 0,01 mW/mm2 na Hz pri napravah,
ki obratujejo s frekvencami pod 10 kHz,
2. kontinuirno (v obliki neprekinjene črte) sevana gostota zvočne moči > 0.001
mW/mm2 na Hz pri napravah, ki obratujejo s frekvencami pod 10 kHz,
Tehnična opomba:
Gostota zvočne moči se določa na naslednji način: zvočna izhodna moč deljeno s
produktom velikosti sevalne površine in delovne frekvence.
3. konstruirani za prenašanje tlakov pri normalnem obratovanju v globinah, večjih od
1.000 m, ali
4. dušenje stranskih snopov > 22 dB,
d) zvočni sistemi, oprema in posebej konstruirani sestavni deli za ugotavljanje položaja
ladij, ki plovejo na vodni površini, ali podvodnih plovil, konstruirani:
Opomba:
Podštevilka 6A00JaJd vključuje opremo, ki uporablja koherentno obdelavo signalnih
podatkov med dvema ali več bojami in hidrofonom na ladji, ki plove na vodni površini,
ali podvodnem plovilu ali pa lahko v izračunavanju določene točke avtomatsko korigira
napako hitrosti širjenja.
1. za obratovanje pri akcijskih radijih > 1.000 m s pozicijsko natančnostjo, boljšo
(manjšo) od 10 m rms pri meritvi z akcijskim radijem 1.000 m ali
2. za prenašanje tlakov v globinah > 1.000 m,
2. pasivni sistemi ali naprave (sprejemniški sistemi, neodvisno od tega, ali so pri normalni
uporabi povezani ali ne z ločeno aktivno opremo) in posebej zanje konstruirani sestavni deli,
kot sledi:
a) hidrofoni (pretvorniki) z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. s kontinuimimi, fleksibilnimi senzoiji ali izvedbo diskretnih senzorjev s premerom ali
dolžino < 20 mm in razdaljo med posameznimi elementi < 20 mm,
2. z vsaj enim izmed naslednjih senzorskih elementov:
a) vodniki svetlobnih valov,
b) piezoelektrični polimeri,
c) fleksibilni piezoelektrični keramični materiali,
3. občutljivost hidrofona, boljša od -180 dB pri vsaki globini brez ševaine kompenzacije
pospeška,
4. občutljivost hidrofona, boljša od -186 dB s kompenzacijo pospeška, če so konstruirani
za normalno obratovanje v globinah, ki niso večje od 35 m,
5. občutljivost hidrofona, boljša od -192 dB s kompenzacijo pospeška, če so konstruirani
za normalno obratovanje v globinah > 35 m,
6. občutljivost hidrofona, boljša od -204 dB, če so konstruirani za normalno obratovanje
v globinah > 100 m, ali
7. konstruirani za obratovanje v globinah > 1.000 m,
Tehnična opomba:
Občutljivost hidrofona je definirana kot 20 x Iogw efektivne vrednosti (rms) izhodne
napetosti, glede na J K če je senzor hidrofona brez predojačevalnika v ravnem polju
zvočnih valov z efektivnim zvočnim tlakom 1 mikropascala. Primer: Hidrofon z
občutljivostjo -160 dB (referenčna enota 1 V na mikropascal) bi v takem polju oddajal
izhodno napetost J0~* V, medtem ko bi hidrofon z občutljivostjo -180 dB oddajal izhodno
napetost zgolj 10~9 V. -J 60 dB je tako boljše od-180 dB.
b) zvočne vlečne izvedbe hidrofonov z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. z razdaljo med posameznimi skupinami hidrofonov, manjšo od 12,5 m,
2. z razdaljo med posameznimi skupinami hidrofonov od 12,5 do manj kot 25 m in
razviti ali z možnostjo adaptacije za normalno obratovanje v globinah > 35 m,
Tehnična opomba:
"Možnost adaptacije" v smislu podštevilke 6A001a2b2 pomeni, da so zagotovljeni
ukrepi za možnost spremembe ožičenja ali povezav z namenom spremembe razdalje
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med posameznimi skupinami hidrofonov ali spremembe omejitve obratovalne globine.
Ti ukrepi so:
Dodatno ožičenje z več kot 10% števila kabelskih žil, bloki za nastavitev razdalje med
posameznimi skupinami hidrofonov ali interna sredstva za omejevanje obratovalne
globine, ki so nastavljiva ali krmilijo več kot eno skupino hidrofonov.
3. z razdaljo med posameznimi skupinami hidrofonov > 25 m in razvite za normalno
obratovanje v globinah > 1.00 m,
4. s krmilnimi kurznimi senzorji iz podštevilke 6A01a2d,
5. z nekovinskimi elementi za strukturno ojačanje ali cevnimi izvedbami s strukturnim
ojačanjem v vzdolžni smeri,
6. s premerom vgrajene cevne izvedbe < 40 mm,
7. s fokusiranimi (multiplexed) signali hidrofonov ene skupine ali
8. z lastnostmi hidrofonov po podštevilki 6A001a2a,
c) oprema za obdelavo podatkov, kije posebej konstruirana za vlečne izvedbe hidrofonov, z
eno izmed naslednjih lastnosti:
1. uporaba hitre Fourierjeve transformacije (FFT) ali druge transformacije za izračun
1.024 ali več kompleksnih točk v manj kot 20 ms brez uporabniško dostopne
programirljivosti ali
'
2. obdelava in korelacija v časovnem in frekvenčnem območju skupaj s spektralno
analizo, digitalnim filtriranjem ali oblikovanjem žarkov z uporabo hitre Fourierjeve
ali drugih transformacij ali postopkov z uporabniško dostopno programirljivostjo,
d) krmilni kunzni senzorji z natančnostjo, boljšo od ±0,5° in
1. razviti za integracijo v cevno izvedbo in za obratovanje v globinah > 35 m ali z
nastavljivim ali odstranljivim globinomerom za zagotavljanje obratovanja v globinah
> 35 m ali
2. razviti, da se jih lahko namesti zunaj cevne izvedbe, in s senzorjem, ki lahko obratuje
pri kotalnem kotu 360° v globinah > 35 m;
b) terestrični geofoni z možnostjo predelave za uporabo v mornariških sistemih ali opremi in
posebej konstruirani sestavni deli iz podštevilke 6A01a2a;
c) sonarska korelacijska oprema za merjenje vodoravne hitrosti nosilca naprave glede na morsko
dno pri oddaljenostih med nosilcem in morskim dnom> 500 m.
6A002

Optični senzorji
Opomba:
Glej tudi številko 6A102.
a) Optični detektorji, kot sledi:
Opomba:
Podštevilka 6A002a ne vključuje optoelektrične elemente iz germanija ali silicija.
1. detektorski elementi, primerni za uporabo na področju vesoljske plovbe, z vsaj eno izmed
naslednjih lastnosti:
a) 1. maksimalna občutljivost v območju valovnih dolžin > 10 nm in < 300 nm in
2. občutljivost < 0,1% glede na maksimalno občutljivost pri valovni dolžini > 400 nm,
b) 1. maksimalna občutljivost v območju valovnih dolžin > 900 nm in < 1.200 nm in
2. konstanta vklopnega časa š 95 ns ali
c) maksimalna občutljivost v območju valovnih dolžin > 1.200 nm in < 30.000 nm
2. slikovne ojačevalne elektronke s posebej zanje konstruiranimi sestavnimi deii, kot sledi:
a) slikovne ojačevalne elektronke z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. maksimalna občutljivost v območju valovnih dolžin > 400 nm in < 1.050 nm,
2. mikrokanalna anoda za elektronsko slikovno djačnje z razdaljo vrzeli (sredina vrzeli
do sredine vrzeli) < 25 jim in
.3. a) S-20, S-25 ali multialkalno fotokatodo ali
b) fotokatodo iz GaAs ali GalnAs,
b) posebej konstruirani sestavni deli, kot sledi:
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1. tekstilnooptični slikovni inverterji,
2. mikrokanalne anode z obema naslednjima lastnostima:
a) 15.000 ali več eJektronk na ploščico in
b) razdalja vrzeli (sredina vrzeli do sredine vrzeli) < 25 (im,
3. fotokatode iz GaAs ali GalnAs,
3. Focal-plane-arrays, ki niso primerni za uporabo na področju vesoljske plovbe, z vsaj eno
izmed naslednjih lastnosti:
Tehnična opomba:
Detektorski arrays z več elementi v linijski izvedbi ali dvodimenzionalni izvedbi veljajoča
Focal-plane-arrays.
Opomba:
1. Podštevilka 6A002a3 vključuje fotoprevodne in folovoltne izvedbe (arrays).
2. Podštevilka 6A002a3 ne vključuje Focal-plane-arrays iz siliicija, oklopljene, iz največ 16
elementov sestavljene fotoprevodne celice ali fotoelekirične detektorje, ki uporabljajo
vsaj enega izmed naslednjih materialov:
a) svinčev sulfid,
b) triglicinsulfat in variante,
c) svinec-lantan-cirkonijev titanat in variante,
d) litijev tantanat,
ej polivinilfluorid in variante,
f) stroncij-barijev niobat in variante,
g) svinčev selenid.
a) 1. posamezni elementi z maksimalno občutljivostjo v območju valovnih dolžin > 900 nm
in < 1.050 nm in
2. konstanta vklopnega časa < 0,5 ns,
b) 1. posamezni elementi z maksimalno občutljivostjo v območju valovnih dolžin > 1.050
nm in < 1.200 nm in
2. konstanta vklopnega časa < 95 ns ali
c) posamezni elementi z maksimalno občutljivostjo v območju valovnih dolžin > 1.200 nm
in < 30.000 nm,
4. za uporabo na področju vesoljske plovbe neprimerne polprevodniške fotodiode ali
fototranzistorji kot posamezni ali večkratni elementi z obema naslednjima lastnostima:
a) maksimalna občutljivost v območju valovnih dolžin > 1.200 nm in < 30.000 nm in
b) konstanta vklopnega časa < 0,5 ns;
b) multispektralni slikovni senzorji, ki so razviti za daljinsko prepoznavanje, z eno izmed
naslednjih lastnosti:
1. trenutni kot slikovnega polja (IFOV, Instantaneous Field Of View) < 200 pxad ali
2. specificirani za obratovanje v območju valovnih dolžin > 400 nm < 30.000 nm in
a) izdajanje slik v digitalni obliki in
b) 1. primerni za uporabo v vesoljski plovbi ali
2. razviti za obratovanje na področju zračne plovbe z uporabo detektorjev, ki niso
silicijevi detektoiji, in s trenutnim kotom slikovnega polja (IFOV) < 2,5 p.rad;
c) oprema za neposredno slikovno potovanje za vidni ali infrardeči spekter, ki vsebuje naslednje:
- 1. slikovne ojačevalne elektronke iz podštevilke 6A002a2 ali
2. Focal-plane-arrays iz podštevilke 6A002a3;
Tehnična opomba.
"Neposredno slikovno potovanje" se nanaša na slikovno opremo, ki obratuje v spektru vidne ali
infrardeče svetlobe in daje opazovalcu vidno sliko brez pretvorb v elektronski signal za
televizijske zaslone. Pri tem slike ni mogoče fotografsko, elektronsko ali z drugimi sredstvi
zapisati ali shraniti.
Opomba:
Podštevilka 6A002c ne vključuje naslednjo opremo, če vsebujejo druge fotokatode. ne pa
fotokatode iz GaAs ali GalnAs:
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a) industrijske in civilne protivlomne alarmne naprave, javljalniki gibanja ali števci za promet
in industrijsko uporabo,
b) medicinski aparati,
c) industrijske naprave za preskušanje, sortiranje in analiziranje lastnosti materialov,
d) naprave za nadziranje plamenov za industrijske peči,
e) naprave, ki so posebej konstruirane za uporabo v laboratorijih.
d) deli za optične senzorje, kot sledi:
1. za uporabo na področju vesoljske plovbe primerni kriogenski hladilnik
2. za uporabo na področju vesoljske plovbe neprimerni kriogenski hladilniki z izhodno
temperaturo pod 218 K (-55 °C), kot sledi:
a) zaprt tokokrog hladilnega sredstva s specificiranim srednjim časom do izpada (MTTF,
Mean Time To Failure) ali s srednjim časom med izpadi (MTBF, Mean Time Bertween
Failures) > 2.500 h ali
b) samoregulimi Joule-Thomsonov miniaturni hladilnik za vrtinske premere < 8 mm,
3. optična vlakna za senzorske namene,
a) posebej izdelana, bodisi po sestavi ali strukturi ali s preplastenjem tako adaptirana, da so
občutljiva za akustične, termične, inertne ali elektromagnetne dražljaje ali za ionizirajoče
sevanje, ali
b) strukturno adaptirana, tako da imajo nihajno dolžino < 50 mm (visok dvojni prelom).
6A003

Kamere
Opomba:
Glej tudi številko 6A203.
a) Kamere, kot sledi:
1. ultrahitre filmske kamere za filmske formate od 8 do 16 mm, pri katerih se film med
snemanjem kontinuimo transportira in ki lahko posnamejo več kot 13.150 posameznih slik
na sekundo,
Opomba:
Podštevilka 6A003al ne vključuje filmske kamere, ki se uporabljajo v običajne civilne
namene.
2. mehanske ultrahitre filmske kamere z mirujočim filmom, ki lahko posnamejo več kot 1
milijon posameznih slik na sekundo s polno višino slike v 35-milimetrskem slikovnem
formatu ali omogočajo proporcionalno večje snemalne hitrosti za manjše višine slik ali
proporcionalno manjše snemalne hitrosti za večje višine slik,
3. mehanske ali elektronske streak kamere s snemalnimi hitrostmi > 10 mm/|xs,
4. elektronske filmske kamere s snemalno hitrostjo > 1 milijon posameznih slik na sekundo,
5. elektronske kamere z obema naslednjima lastnostima:
a) hitrost elektronskega zaklopa < I um na celotno sliko in
b) izdajni čas, ki omogoča slikovno hitrost več kot 125 celotnih slik na sekundo;
b) filmske kamere, kot sledi:
Opomba:
Podštevilka 6A003b ne vključuje televizijske kamere in videokamere, ki so posebej konstruirane
za radijsko-televizijsko uporabo.
1. Videokamere s polprevodniškimi senzorji in z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) več kot 4 x 106 aktivnih slikovnih elementov (active pixel) na izvedbo s
polprevodniškimi senzorji za monokromatske kamere (črnobele kamere),
b) več kot 4 x 106 aktivnih slikovnih elementov na izvedbo s polprevodniškimi senzorji za
barvne kamere s tremi izvedbami polprevodniških senzorjev ali
c) več kot 12 x 106 aktivnih slikovnih elementov za polprevodniške barvne kamere z eno
izvedbo polprevodniških senzorjev,
2. odčitovalne kamere in odčitovalni kamemi sistemi
a) z linearnimi senzorskimi izvedbami (linear detector arrays) z več kot 8.192 elementov na
posamezno izvedbo in
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b) z mehanskim odčitavanjem v eni smeri,
3. s slikovnimi ojačevalniki iz podštevilke 6A002a2a,
4. s Focal-plane-arrays iz podštevilke 6A002a3.
Opomba:
Kamere, ki so posebej konstruirane ali adaptirane za podvodno uporabo; glej podštevilke
8A002d in c.
6A004

Optika
a) optična zrcala (reflektorji), kot sledi:
1. preoblikovalna zrcala s kontinuimimi ali iz več elementov sestavljenimi površinami in
posebej zanje razviti sestavni deli, ki lahko s frekvenco > 100 Hz dinamično pozicionirajo
posamezne dele površine,
2. monolitna lahka zrcala s srednjo ekvivalentno gostoto < 30 kg/m2 in skupno težo > 10 kg,
3. strukture iz vezivnih materialov ali penaste mase za lahka zrcala s srednjo ekvivalentno
gostoto <30 kg/m2 in skupno težo > 2 kg,
4. zrcala, ki usmerjajo žarke (beam steering mirrors), s premerom ali dolžino glavne osi > 100
mm, ki ohranijo ravnost (ftatness) manjšo (boljšo)/enako lambda/2 (lambda ustreza 633 nm),
in regulacijsko pasovno širino > 100 Hz;
b) optični elementi iz cinkovega selenida (ZnSe) ali cinkovega sulfida (ZnS) s transmisijsko
valovno dolžino v območju > 3.000 nm in < 25.000 nm in z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. prostornina > 100 cm3 ali
2. premer ali dolžina glavne osi > 80 mm in debelina (globina) > 20 mm;
c) za uporabo na področju vesoljske plovbe primerni sestavni deli za optične sisteme, kot sledi:
1. zmanjšanje teže na manj kot 20% ekvivalentne gostote masivnega izdelka enakega odprtja
zaslonke in debeline,
•
2. substrati, substrati s površinskimi prevlekami (en ali več slojev, kovinski ali dielekrrični,
elektroprevodni, polprevodni ali neprevodni) ali z zaščitnimi filmi,
3. segmenti ali sklopi zrcal, ki so razviti za sestavljanje v vesolju v optični sistem, katerega
zbiralno odprtje zaslonke ustreza posamezni optiki s premerom £ 1 m,
4. izdelani iz vezivnih materialov s koeficientom linearne termične dilatacije < 5 x 10"^ v vseh
koordinatnih smereh;
d) optični filtri, kot sledi:
1. za valovne dolžine > 250 nm, sestavljeni iz optično delujočih oblog v več slojih in z eno
izmed naslednjih lastnosti:
a) pasovna širina < 1 nm FWH1 (Full Width Half Intensity) in maksimalno prepustnostjo £
90% ali
b) pasovna širina S 0,1 nm FWH1 (Full Width Half Intensity) in maksimalno prepustnostjo
£ 50%,
Opomba:
Podštevilka 6A004dl ne vključuje optične filtre z zračnimi režami ali lyot filtre.
2. za valovne dolžine > 250 nm z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) možnost nastavitve prek spektralnega območja i. 500 nm,
b) optični pasovni pretok z momentno pasovno širino < 1,25 nm,
c) možnost povratne nastavitve valovne dolžine v 0,1 ms na natančnost, boljšo/enako 1 nm
znotraj nastavljivega spektamega območja in
d) maksimalna prepustnost (single peak transmission) 2 91%,
3. optična stikala (filtri) z vidnim poljem £ 30° in vklopnim čsom < 1 ns;
e) krmilne naprave za optične elemente, kot sledi:
1. posebej razvite za ohranjanje površinske oblike (surface figure) ali nastavitve sestavnih
delov, primernih za uporabo na področju vesoljske plovbe, iz podštevilke 6A004cl ali 3,
2. s krmilnimi, zasledovalnimi, stabilizacijskimi ali resonatorskimi nastavnimi pasovnimi
širinami £ 100 Hz in natančnostjo £ 10 ^rad.
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3. kardanska obesa z-vrtilnim območjem > 5°, pasovno širino ž 100 Hz in z eno izmed
naslednjih lastnosti:
a) 1. dolžina ali premer glavne osi od 0,15 do 1 m,
2. kotni pospeški > 2 rad/s2 in
3. kotna napaka < 200 (irad ali
b) 1. dolžina ali premer glavne osi > 1 m,
2. kotni pospeški > 0,5 rad/s2 in
3. kotna napaka < 200 urad,
4. posebej razvite za ohranjanje naravnanosti skupinskih sevalnih zrcalnih sistemov (tudi s
fazno povezavo med segmenti), ki so sestavljeni iz zrcal s premerom segmenta ali dolžino
glavne osi > 1 m;
f) kabli iz fluoridnih vlaken ali vodniki svetlobnih valov (LWL) z dušenjem < 4 dB/km v
območju valovnih dolžin > 1.000 nm in < 3.000 nm.
6A005

Laserji
Opomba:
Glej tudi številko 6A205.
Laserji, elementi in optična oprema, kot sledi:
Opombe:
1. Pulzirajoči laserji vključujejo laserje, ki obratujejo kontinuimo z dodanimi pulzi.
2. Impulzno regulirani laserji vključujejo laserje, ki aelujejo v kontinuimo vzbujanem
obratovanju z dodanimi vzbujevalnimi impulzi.
3. Evidenčni status raman laserjev se ravna po parametrih črpalnega laserskega vira. Črpalni
laserski vir je lahko vsak izmed Spodaj opisanih laserjev.
a) plinski laserji, kot sledi:
1. excimer laserji z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) izhodna valovna dolžina < 150 nm in
1. izhodna energija > 50 mJ na pulz ali
2. srednja ali CW izhodna energija > 1 W,
b) izhodna valovna dolžina > 150 nm, vendar ne večja od 190 nm in
1. izhodna energija > 1,5 J na pulz ali
2. srednja ali CW izhodna energija > 120 W,
c) izhodna valovna dolžina 190 nm, vendar ne večja od 360 nm in
1. izhodna energija > 10 J na pulz ali
2. srednja ali CW izhodna energija > 500 W,
d) izhodna valovna dolžina > 360 nm in
1. izhodna energija > 1,5 J na pulz ali
2. srednja ali CW izhodna energija > 30 W,
2. laserji na kovinsko paro, kot sledi:
a) bakrovi (CU) laserji s srednjo ali CW izhodno energijo > 20 W,
b) zlati (Au) laserji s srednjo ali CW izhodno energijo >5 W,
c) natrijevi (Na) laserji s srednjo ali CW izhodno energijo >5 W,
d) barijevi (Ba) laserji s srednjo ali CW izhodno energijo >2 W,
3. CO laserji z eno izmed naslednjih lastnosti: ■
a) izhodna energija > 2 J na pulz in maksimalna moč> 5 kW ali
b) srednja ali CW izhodna energija > 5 kW,
4. C02 laserji z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) CW izhodna energija > 10 kW,
b) pulzirajoče izhodno sevanje s trajanjem pulza > 10 |is in
1. srednja izhodna energija > 10 kW ali
2. pulzirajočo maksimalno močjo > 100 kW,
c) pulzirajoče izhodno sevanje s trajanjem pulza < 10 p.s in
1. pulzna energija > 5 J na pulz in maksimalna moč < 2,5 k\V ali
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2. srednja izhodna energija > 2,5 kW,
5. kemični laserji, kot sledi:
a) vodik-fluoridovi (HF) laserji,
b) devterij-fluoridovi (DF) laserji,
c) transfemi laserji
1. kisik-jodovi (02-J) laserji,
2. devterij-fluorid-dioksidni (DF-C02) laserji,
6. laserji na plinsko razelektrenje in ionski laserji, tj., kriptonovi ionski ali argonovi ionski
laserji, z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) izhodna energija > 1,5 J na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 50 W,
b) srednja ali CW izhodna energija > 50 W,
7. drugi plinski laserji, z izjemo dušikovih laserjev, z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) izhodna valovna dolžina š 150 nm in
1. izhodna energija > 50 mJ na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 1 W,
2. srednja ali CW izhodna energija > 1 W,
b) izhodna valovna dolžina >150 nm, toda ne > 800 nm in
1. izhodna energija > 1,5 J na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 30 W,
2. srednja ali CW izhodna energija > 30 W,
c) izhodna valovna dolžina > 800 nm, toda ne > 1.400 nm in
1. izhodna energija > 0,25 J na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 10 W,
2. srednja ali CW izhodna energija > 10 W,
d) izhodna valovna dolžina > 1.400 nm in srednja ali CW izhodna energija > 1 W;
b) polprevodniški laserji, kot sledi:
Tehnična opomba:
Polprevodniški laserji se po navadi označujejo kot laserske diode.
Opomba:
Evidentiranje polprevodniških laserjev, ki so posebej konstruirani za druge naprave, se ravna
po evidenčnem statusu teh drugih naprav.
1. posamezni polprevodniški laserji, ki delujejo v "single-transverse-mode", z eno izmed
naslednjih lastnosti:
a) srednja izhodna moč > 100 mW ali
b) valovna dolžina > 1.050 nm,
2. posamezni polprevodniški laserji, ki delujejo v "single-tranšverse-mode", ali "arrava"
posameznih polprevodniških laserjev z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) izhodna energija > 500 |iJ na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 10 W,
b) srednja ali CW izhodna energija > 10 W ali
c) valovna dolžina > 1.050 nm,
c) trdosnovni laserji, kot sledi:
1. uglašljivi laserji z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
Opomba:
Podštevilka 6A005cl vključuje titan-safirjeve (Ti.AljOj) laserje, talijeve YAG (Tm:YAG)
laserje, talijeve VSGG (Tm:YSGG) laserje, aleksandritne (Cr.BeAl-fiJ laserje in "Colour
centre" laserje.
a) izhodna valovna dolžina < 600 nm in
1. izhodna energija > 50 mJ na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 1 W,
2. srednja ali CW izhodna energija > 1 W,
b) izhodna valovna dolžina £ 600 nm, vendar < 1.400 nm in
1. izhodna energija > 1 J na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 20 W,
2. srednja ali CW izhodna energija > 20 W
c) izhodna valovna dolžina > 1.400 W,
1. izhodna energija > 50 mJ na pulz ali pulzirajoča maksimalna moč > 1 W ali
2. srednja ali CW izhodna energija > 1 W,
2. neuglašljivi laserji, kot sledi:
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Opomba:
Podštevilka 6A005c2 vključuje trdosnovne laserje, ki delujejo po načelu avtomatizacije.
a) rubinovi laserji z izhodno energijo > 20 J na pulz,
b) niodimovi stekleni laserji, kot sledi:
1. kakovostno preklopljeni laserji z naslednjimi lastnostmi:
a) izhodna energija na impulz > 20 J, vendar ne > 50 J, in srednja izhodna moč > 10
W ali
b) izhodna energija na impulz > 50 J,
2. kakovostno nepreklopljeni laserji z naslednjimi lastnostmi:
a) izhodna energija na impulz od 50 do 100 J in srednja izhodna moč > 20 W ali
b) izhodna energija > 100 J na impulz,
c) niodimovi (nestekleni) laserji z izhodno valovno dolžino > 1.000 nm, vendar ne > 1.100
nm, in eno izmed naslednjih lastnosti:
Opomba:
Neodimovi (nestekleni) laserji, pri katerih izhodna valovna dolžina ni med 1.000 in 1.100
nm: glejpodštevilko 6A005c2d.
1. pulzno vzbujani, modensko povezani in kakovstno preklopljeni laserji s trajanjem
pulza < 1 ns in
a) maksimalno močjo > 5 GW,
b) srednjo izhodno močjo > 10 W ali
c) pulzno energijo > 0,1 J,
2. pulzno vzbujani, kakovostno preklopljeni laserji s trajanjem pulza > 1 ns in
a) izhodnim sevanjem v transverzalnem enovalovnem obratovanju (single transverse
mode) z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. maksimalna moč > 100 MW,
2. srednja izhodna moč > 20 W ali
3. pulzna energija > 2 J ali
b) izhodnim sevanjem v transverzalnem multivalovnem obratovanju (multiple
transverse mode) z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. maksimalna moč > 200 MW,
2. srednja izhodna moč > 50 W ali
3. pulzna energija > 2 J,
3. pulzno vzbujani, kakovostno nepreklopljeni laserji z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) izhodno sevanje v transverzalnem enovalovnem obratovanju (single transverse
mode) z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. maksimalna moč > 150 kW ali
2. srednja izhodna moč > 150 W ali
b) izhodno sevanje v transverzalnem multivalovnem obratovanju (multiple transverse
mode) z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. maksimalna moč > 1 MW,
2. srednja izhodna moč > 500 W,
4. kontinuimo vzbujani laserji z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) izhodno sevanje v transverzalnem enovalovnem obratovanju (single transverse
mode) z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. maksimalna moč > 500 kW ali
2. srednja ali CW izhodna moč > 150 W ali
b) izhodno sevanje v transverzalnem multivalovnem obratovanju (multiple transverse
mode) z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. maksimalna moč > 1 MW ali
2. srednja ali CW izhodna moč > 500 W,
d) drugi neuglašljivi laserji z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
I. valovna dolžina < 150 nm in
a) izhodna energija > 50 mJ na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 1 W ali

poročevalec, št. 13

142

29. februar 2000

d)

e)
f)

g)

b) srednja ali CW izhodna moč > 1 W,
2. valovna dolžina £ 150 nm, vendar ne > 800 nm in
a) izhodna energija > 1,5 J na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 30 W ali
b) srednja ali CW izhodna moč > 30 W
3. valovna dolžina > 800 nm, vendar ne> 1.400 nm, kot sledi:
a) kakovostno preklopljeni laserji z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. izhodna energija > 0,5 J na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 50 W ali
2. srednja izhodna moč >
a) 10 W za laserje v enovalovnem obratovanju ali
b) 30 W za laserje v multivalovnem obratovanju,
b) kakovostno nepreklopljeni laserji z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. izhodna energija > 2 J na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 50 W ali
2. srednja ali CW izhodna moč > 50 W ali ■
4. valovna dolžina > 1.400 nm in
a) izhodna energija > 100 mJ na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 1 W ali
b) srednja ali CW izhodna moč > 1 W;
barvilni (Dye) in drugi tekočinski laserji z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. valovna dolžina < 150 nm in
a) izhodna energija > 50 mJ na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 1 W ali
b) srednja ali CW izhodna moč > 1W,
2. valovna dolžina £ 150 nm, vendar ne > 800 nm in
a) izhodna energija > 1,5 J na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 20 W ali
b) srednja ali CW izhodna moč > 20 W ali
c) pulzirajoč oscilator v longitudinalnem valovnem obratovanju (single longitudinal mode)
s srednjo izhodno močjo > 1 W in pulzno ponavljalno frekvenco > 1 kHz, če je trajanje
pulza < 100 ns,
3. valovna dolžina > 800 nm, vendar ne > 1.400 nm in
a) izhodna energija > 0.5 J na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 10 W ali
b) srednja ali CW izhodna moč > 10 W ali
4. valovna dolžina > 1.400 nm in
a) izhodna energija > 100 mJ na pulz in pulzirajoča maksimalna moč > 1 W ali
b) srednja ali CW izhodna moč > 1 W;
prostoelektronski laserji (FEL);
sestavni deli, kot sledi:
1. hlajena zrcala z aktivnim hlajenjem ali hlajenjem na podlagi cevi za toplotni prenos (heat
P'pe).
Tehnična opomba:
Aktivno hlajenje je hladilni postopek za optične elemente, pri katerem se uporabljajo mediji,
ki tečejo v površinskem območju (na splošno manj kot J mm pod optično površino)
optičnega elementa in tako odvajajo toploto iz optike.
2. optična zrcala in popolno ali delno svetlobno prepustni optični ali elektronski elementi, ki so
posebej konstruirani za uporabo v povezavi z evidentiranimi laserji;
optična oprema, kot sledi:
1. oprema za merjenje dinamičnih valovnih front (faznih leg) z zmožnostjo merjenja vsaj 50
pozicij stožčaste valovne fronte z naslednjimi lastnostmi:
a) frekvenca spreminjanja slike ž 100 Hz in fazna diskriminacija vsaj 5% valovne dolžine
• stožčastega signala ali
b) frekvenca spreminjanja slike £ 1.000 Hz in fazna diskriminacija vsaj 20% valovne
dolžine stožčastega signala,
2. oprema za diagnosticiranje kotnih napak vodenja žarka < 10 urad pri Super-High-Power
laserjih (SHPL),
3. optična oprema, sklopi ali elementi, ki so posebej razviti za Super-High-Power laserski
sistem s skupinskimi sevalniki (phased arrav SHPL-system) za koherentno združevanje

29. februar 2000

-žarkov, z natančnostjo lambda/10 nastavljene valovne dolžine ali 0,1 p.m, pri čemer šteje
manjša vrednost,
4. projekcijski teleskopi, ki so posebej konstruirani za uporabo s Super-High-Power laserji
(SHPL).
Opomba:
Optični elementi s skupno zaslonko, ki se lahko uporabljajo v povezavi s Super-High-Power
laserji (SHPL): glej del 1A, pod'stevilka 0023d.

6A006

6A007

Magnetometri
Magnetometri, merilniki gradienta magnetnega polja, intrinzični merilniki gradienta magnetnega
polja in kompenzacijski sistemi ter posebej zanje konstruirani sestavni deli, kot sledi:
Opomba:
Številka 6A006 ne vključuje opremo, ki
a) magnetometri na podlagi superprevodnih, optično črpanih ali jedrsko precizacijskih
(Proton/Overhauserjevih) postopkov, z nivojem šuma (občutljivost), manjšim (boljšim) od 0,05
nTrms/vHz;
b) magnetometri z indukcijskimi tuljavami z nivojem šuma (občutljivost), manjšim (boljšim) od
1. 50 pTrms/Hz pri frekvencah < 1 Hz,
2. 1 pTrms/Hz pri frekvencah od 1 do 10 Hz ali
3. 0,1 pTrms/Hz pri frekvencah > 10 Hz;
c) magnetometri z vodniki svetlobnih valov z nivojem šuma (občutljivost), manjšim (boljšim) od 1
nTrms/Hz;
d) merilniki gradienta megnetnega polja z več magnetometri iz podštevilke 6A006a, b ali c;
e) intrinzični merilniki gradienta na podlagi vodnikov svetlobnih valov z nivojem šuma
(občutljivost) gradienta magnetnega polja, manjšim (boljšim) od 0,3 nT/m nms/HLz;
f) intrinzični merilniki gradienta megnetnega polja, ki delujejo na podlagi drugih tehnik, ne pa
tehnike vodnikov svetlobnih valov, z nivojem šuma (občutljivost) gradienta magnetnega polja,
manjšim (boljšim) od 15 nT/m rms/Hz;
g) kompenzacijski sistemi magnetnega polja za senzorje z magnetnim poljem, ki so konstruirani za
obratovanje na mobilnih platformah;
h) superprevodni elektromagnetni senzorji, ki vsebujejo elemente iz superprevodnih materialov,
kot sledi:
1. konstruirani za obratovanje vsaj enega izmed njihovih superprevodnih sestavnih delov pri
temperaturah pod kritično temperaturo (vključno Josephsonovi elementi in SQUID-i
(superconductive quantum interference devices)),
2. konstruirani za prepoznavanje sprememb elektromagnetnega polja pri frekvencah < 1 kHz in
3. z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) s SQUID-i s tankim filmom, pri katerih so dimenzije njihovih struktur manjše od 2
in
s pripadajočimi vhodnimi in izhodnimi sklopnimi vezji,
b) konstruirani za obratovanje s hitrostjo spreminjanja magnetnega polja > 1 x 106
magnetnih pretočnih kvantov na sekundo,
c) konstruirani za obratovanje brez magnetne zaščite znotraj zemeljskega magnetnega polja,
d) s temperaturnim koeficientom < 0,1 magnetnega pretočnega kvanta/K.
Gravimetri
Opomba:
Glej tudi številko 6A107.
a) merilniki težnosti za uporabo na kopnem s statično natančnostjo, manjšo (boljšo) od 10 ugal;
Opomba:
Podštevilka 6A007a ne vključuje grmi metre za uporabo na kopnem s kvarčnim elementom
(Wordenov princip).
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b) merilniki težnosti za mobilne platforme za uporabo na kopnem, morju ali na podvodnih,
vesoljskih ali zračnih plovilih z obema naslednjima lastnostima:
1. statična natančnost, manjša (boljša) od 0,7 mgal in
2. obratovalna natančnost, manjša (boljša) od 0,7 mgal pri času > 2 minute za stabiliziranje
izmerjene vrednosti pri vsaki kombinaciji ročnih kompenzacijskih ukrepov in dinamičnih
vplivov;
c) merilniki gradienta težnosti.
6A008

Radarji
Opomba:
Glej tudi številko 6AJ08.
Radarski sistemi, naprave in sklopi z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti in posebej zanje
konstruirani sestavni deli:
Opomba:
Številka 6A008 ne vključuje:
a) sekundarne radarske nadzorne sisteme (SSR, Secundary Surveillance Radar),
b) radarske sisteme v vozilih za zaščito pred trki,
c) kontrolne naprave in prikazovalnike za zaščito zračnega prometa z resolucijo največ 12
elementov na mm,
d) meteorološke (vremenske) radarske sisteme.
a) z obratovalno frekvenco od 40 do 230 GHz in srednjo izhodno močjo > 100 mW,
b) uglašljiva pasovna širina prek več kot ±6,25% nominalne obratovalne frekvence,
Tehnična opomba:
Nominalna obratovalna frekvenca ustreza polovici vsote najvišje in najnižje specificirane
obratovalne frekvence.
c) možnost simultanega obratovanja na več kot dveh nosilnih frekvencah,
d) radarji z umetno aperturo (SAR, Synthetic-Aperture Radar), inverzno umetno aperturo (ISAR.
Inverse-Synthetic-Aperture Radar) ali radarski sistemi s stranskim pogledom na krovu zračnih
plovil (SLAR, Side Looking Airbone Radar),
e) z elektronsko faznokrmiljenimi antenskimi skupinami (phased arrav antenne),
f) možnost avtonomnega merjenja višine cilja,
Opomba:
Podštevilka 6A008f ne vključuje radarskih sistemov za precizacijsko letenje (PAR, Precision
Approach Radar) po standardih ICAO.
g) posebej razviti za obratovanje v zračnih plovilih (montaža v balonih ali letalskih celicah) in z
obdelavo dvojnih signalov za prepoznavanje gibljivega cilja,
h) obdelava radarskih signalov z uporabo naslednjih postopkov:
1. razklonski spekter (radar) ali
2. frekvenčni skok (radar),
i) predvideni za obratovanje na zemlji z maksimalnim območjem zajemanja > 185 km,
Opomba:
Podštevilka 6A008i ne vključuje:
a) radarske sisteme za nadziranje ribiških območij,
b) talne radarske sisteme, ki so posebej konsrruirani za zaščito zračnih prog in zračnega
prometa, in posebej zanje razvita programska oprema, z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. maksimalno območje zajemanja <500 km,
2. s tako konfiguracijo, da se lahko radarski podatki o ciljih posredujejo le v eni smeri eni
ali več centralam za zaščito zračnega prometa,
3. brez možnosti frekvenčnega krmiljenja odčitovalne hitrosti s strani centrale za zaščito
zračnega prometa za nadziranje zračnega prostora in relacijskih poletov in
4. fiksno inštalirani.
Dopolnilna opomba:
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Uporabniška programska oprema mora bili omejena na strojni kod in iz\'orni kod,_ ki je
nujno potreben za inštalacijo, delovanje ali vzdrževanje.
j) laserski ali svetlobni radarji (LIDAR, Light Detection And Ranging) z vsaj eno izmed
naslednjih lastnosti:
1. primernost za uporabo na področju vesoljske plovbe ali
2. uporaba koherentnih seštevalnih postopkov in kotna resolucija, manjša (boljša) od 20 ^irad,
Opomba:
Podštevilka 6A008j ne vključuje svetlobne radarje (LIDAR), ki so posebej razviti za uporabo na
področju zemljemerstva ali meteorološkega opazovanja.
k) s podsistemi za obdelavo signalnih podatkov, ki uporabljajo impulzno kompresijo, z
1. razmerjem impulzne kompresije > 150 ali
2. impulzno širino < 200 ns. ali
1) s podsistemi za obdelavo podatkov z naslednjimi lastnostmi:
1. avtomatsko zasledovanje cilja, pri katerem se med vsakim obratom antene daje
najverjetnejša pozicija cilja pred trenutkom naslednjega prehoda cilja skozi antenski stožec,
Opomba:
Podštevilka 6A008IJ ne vključuje možnost opozarjanja pred trki v sistemih za zaščito
zračnega prometa ter mornariških ali pristaniških radarjih.
2. izračun hitrosti cilja iz signalov primarnih radarskih sistemov, ki delujejo z neperiodičnim
(variabilnim) odčitavanjem,
3. predelava za avtomatsko prepoznavanje vzorcev (dobivanje karakteristik) in primerjava s
karakteristikami cilja, shranjenimi v bankah podatkov (signalni ali slikovni podatki), za
identificiranje ali klasificiranje ciljev ali
4. seštevanje ali koreliranje ali povezovanje podatkov o ciljih z dveh ali več geografsko
razporejenih in medsebojno povezanih radarskih senzorjev za izboljšanje razlikovanja
ciljev.
Opomba:
Podštevilka 6A00814 ne vključuje sisteme, neprave in sklope, ki se uporabljajo za nadziranje
ladijskega prometa.
6A102

Pred sevanjem odpomi detektorji, ki niso evidentirani v številki 6A002, za zaščito pred učinki
atomskih eksplozij (npr. elektromagnetni impulz (EMP), rentgensko sevanje, kombinira tlačni in
toplotni učinek) in primerni za leteča telesa ter konstruirani ali razviti za prenašanje skupne
sevalne doze ž 5 x 105 rad (si).
Tehnična opomba:
V smislu številke 6A102 je detektor definiran kot mehanska, električna, optična ali kemična
naprava, ki avtomatsko identificira, beleži ali registrira signal, kol npr. spremembe temperature
ali tlaka okolice, elektromagnetni signali ali sevanje radiokativnega materiala.

6A107

Sestavni deli, ki so konstruirani izključno za merilnike težnosti iz podštevilke 6A007b ali
merilnike gradienta težnosti iz podštevilke 6A007c

6A108

Radarski sistemi in sistemi za progovno zasledovanje, ki niso evidentirani v številki 6A008, kot
sledi:
a) radarski sistemi ali laserski radarski sistemi, ki so konstruirani ali adaptirani za uporabo v
sistemih iz številke 9A004 ali 9A104,
b) sistemi za precizacijsko progovno zasledovanje, primerni za leteča telesa, kot sledi:
1. zasledovalni sistemi s pretvornikom v povezavi s talnimi in zračnimi referenčnimi sistemi ali
sistemi navigacijskih satelitov, ki se uporabljajo za merjenje realnega časa letalne pozicije in
hitrosti,
2. merilni radarji (range instrumentation radars) vključno pripadajoče optične ali infrardeče
naprave za zasledovanje ciljev z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) kotna resolucija, manjša (boljša) od 3 mrad (0,5 mils),
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b) akcijski radij > 30 km z daljinsko ločljivostjo, boljšo od 10 m RMS (kvadratna srednja
vrednost) in
c) hitrostna ločljivost, boljša od 3 m/s.
6A202

Elektronke za pomnoževanje fotoelektronov s fotokadodno površino > 20 cm in časom porasta
pulza na anodi < 1 ns.

6A203

Kamerna oprema, ki ni evidentirana v številki 6A003, kot sledi:
a) mehanske kamere z vrtljivim zrcalom in posebej zanje konstruirani sestavni deli, kot sledi:
1. filmske kamere s snemalno hitrostjo > 225.000 posameznih slik na sekundo,
2. streak kamere s snemalnimi hitrostmi > 0,5 mm/p.s;
Opomba:
Posebej konstruirani sestavni deli vključujejo elektronske sklope za sinhronizacijo in rotacijske
sklope (sestavljeni iz pogonskih turbin, zrcal in ležajev).
b) elektronske streack in filmske kamere ter elektronke, kot sledi:
1. streak kamere s časovno resolucijo < ns in zanje konstruirane streak elektronke,
2. elektronske filmske kamere (ali filmske kamere z elektronskim zaklopom) s časom
osvetlitve slike ž 50 ns,
3. snemalne elektronke in polprevodniški slikovni senzoiji za uporabo v kamerah iz
podštevilke b2, kot sledi:
a) slikovne ojačevalne elektronke z majhno goriščno razdaljo, ki imajo fotokatodo s
prozorno prevodno oblogo, za zmanjšanje površinskega upora fotokatod,
b) Gate-SIT(silicon intensifier target)-Vidiocon elektronke, pri katerih hiter sistem omogoča
krmiljene fotoelektronov s fotokatode še preden le-ti trčijo ob SIT ploščico,
c) eiektrooptični zaklopi Kerrovih ali pockels celic,
d) slikovne elektronke in polprevodniški slikovni senzorji, ki imajo hiter slikovni
odčitovalni čas < 50 ns in so posebej konstruirani za kamere iz podštevilke b2,
c) proti sevanju odporne televizijske kamere, ki so posebej konstruirane ali razvite kot
neobčutljive za sevalne obremenitve > 5 x 106 Rad (Si) brez obratovalno pogojene izgube
kakovosti ter posebej zanje konstruirane leče.

6A205

Laserji, ki niso evidentirani v številki 6A005, kot sledi:
a) argonski laser s srednjo izhodno močjo > 40 W in obratovalno valovno dolžino med 400 in 515
nm;
b) uglašljivi, pulzirajoči barvilni (Dye) oscilatorji za single-mode obratovanje s srednjo izhodno
močjo > 1 W, pulzno frekvenco > 1 kHz, trajanjem pulza < 100 ns in valovno dolžino med 300
in 800 nm;
c) uglašljivi, pulzirajoči barvilni (Dye) laserski ojačevalniki in oscilatorji (z izjemo single-mode
oscilatorjev) s srednjo izhodno močjo > 30 W, pulzno frekvenco > 1 kHz, trajanjem pulza <
100 ns in valovno dolžino med 300 in 800 nm;
d) pulzirajoči C02 laserji s pulzno frekvenco > 250 Hz, srednjo izhodno močjo > 500 W,
trajanjem pulza < 200 ns in obratovalno valovno dolžino med 9 in 11 jim;
e) para* vodikovi Ramanovi shifterji, ki so razviti za izhodne valovne dolžine velikosti 16 (im in
pulzno frekvenco > 250 Hz.

6A225

Interferometri za merjenje hitrosti > 1 km(s v časovnih intervalih < 10 |is (npr. VISAR, Dopplerjev
laserski interferometer (DLI).

6A226

Tlačni senzorji za tlake > 100 kbar, kot sledi:
a) z manganinskimi senzorskimi elementi ali
b) s kvarčnimi sprejemniki izmerjenih vrednosti.
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6B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

6B004

Optika
a) oprema za merjenje absolutne refleksijske stopnje z natančnostjo ±1% dejanske refleksijske
stopnje;
b) oprema z merilnim okencem"> 10 cm, ki je posebej konstruirana za brezstično merjenje
neravnih površin z natančnostjo < 2 mm glede na referenčni profil.
Opomba:
Podštevilka 6B004b ne vključuje mikroskope ali opremo za merjenje disperzije optičnih
površin.

6B005

Laserji
Posebej razvita ali adaptirana oprema vključno orodje, forme, vpenjalne naprave ali kalibri ter
drugi posebej razviti elementi in posebej zanje razvit pribor, kot sledi:
a) za izdelavo ali kontrolo
1. wiggler-magnetov prostoelektronskih laserjev,
2. fotoinjekcij prostoelektronskih laserjev
•b) nastavitev longitudinalnega magnetnega polja prostoelektronskih laserjev znotraj potrebnih
toleranc.

6B007

Gravimetri
Oprema za izdelavo, naravnavanje in kalibriranje gravimetrov za uporabo na kopnem s statično
natančnostjo, boljšo od 0,1 mgal.

6B008

Radarji
Merilne naprave z impulznim radarjem za določanje presekov radarskih odbojev s širino
oddajnega impulza < 100 ns in posebej zanje konstruirani sestavni deli.

6B108

Merilni sistemi, ki so konstruirani izključno za določanje presekov redarskih odbojev, primerni za
leteča telesa in podsisteme letečih teles.

6C

MATERIALI IN SNOVI

6C002

Optični senzorji
a) telur (Te) s stopnjo čistosti t 99,9995%;
b) CdTe-, CdZnTe- ali CdHgTe-kristali z eno samo homogeno kristalno mrežo vseh stopenj
čistosti vključno iz njih izdelane epitaksialne polprevodniške ploščice;
c) predhodne oblike (preforms) vodnikov svetlobnih valov, ki so posebej razvite za izdelavo
vlaken z visokim dvojnim lomom iz podštevilke 6A002d3.

6C004

Optika
a) s CVD postopkom s cinkovim selenidom (ZnSe) ali cinkovim sulfidom (ZnS) naparjevani
monolitni substrati,
1. katerih volumen > 100 cm3 ali
2. katerih premer > 180 mm z debelimo £ 20 mm;
b) hruškasti neobdelani kristali (boules) naslednjih elektrooptičnih materialov:
1. kalij-titanov arzenat (KTA),
2. srebro-galijev selenid (AgGaSe2),
3. talij-arzenov selenid (TI3AsSe3> označevan tudi kot TAS);
c) nelinearno delujoči optični materiali
1. s susceptibilnostjo tretjega reda (Chi23) in občutljivostjo <. 1 W/m2 in
2. in vklopnim časom < 1 ms;
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d) monolitni substrati iz izločenega silicijevega karbida ali Be/Be s premerom ali dolžino glavne
osi > 300 mm;
e) material z nizko optično absorpcijo, kot sledi:
1. iz fluoridnih zmesi sestavljen material, ki vsebuje sestavine s čistostjo > 99,999%,
Opomba:
Podštevilka 6C004e] vključuje cirkonijeve in aluminijeve fluoride in njihove variante.
2. zmesi fluoridnega stekla, ki so sestavljene iz zmesi iz podštevilke 6C004el;
f) optično steklo vključno staljeni kvarc, fosfatno steklo, fluorofosfatno steklo in fluoridi težkih
kovin (ZrF4 in HfF4)
1. s koncentracijo OH ionov < 5 ppm,
2. s stopnjo čistosti integriranih kovinskih sestavin, boljšo od 1 ppm in
3. visoko homogenostjo (varianca lomnega koeficienta) < 5 x 10"6;
g) sintetični diamanti z absorpcijo < 10 ppm/cm pri valovni dolžini > 200 nm in < 14.000 nm;
h) predhodne oblike (preforms) vodnikov svetlobnih valov iz fluoridnih zmesi, ki vsebujejo
sestavine s čistostjo > 99,999%, posebej razviti za izdelavo fluoridnih vlaken iz podštevilke
6A004f.
6C005

Laserji
Sintetičen kristaliničen osnovni material za laserje v nevgrajeni obliki, kot sledi:
a) safirji z dodatkom titana;
b) aleksandrit.

6D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)

6D001

Programska oprema, kije posebej razvita za razvoj ali izdelavo opreme iz številke 6A004, 6A005,
6A006, 6A008 alo 6B008.

6D002

Programska oprema, ki je posebej razvita za uporabo opreme iz podštevilke 6A002b. številke
6A008 ali 6B008.

6D003

Programska oprema, kot sledi:
a) akustika
1. programska oprema, ki je posebej razvita za oblikovanje zvočnih stožcev (snopov) za
obdelavo zvočnih podatkov v realnem času za pasiven sprejem z uporabo vlečne izvedbe
hidrofonov,
2. izvorni kod za obdelavo zvočnih podatkov v realnem času za pasiven sprejem z uporabo
vlečne izvedbe hidrofonov,
b) rnagnetometri
1. programska oprema, ki je posebej razvita za kompenzacijske sisteme magnetnega polja za
senzorje magnetnega polja, razvite za obratovanje na mobilnih platformah,
2. programska oprema, kije posebej razvita za prepoznavanje magnetnih anomalij na mobilnih
pjatformah;
c) gravimetri
programska oprema, ki je posebej razvita za korigiranje gibalnih vplivov na merilnike težnosti
ali merilnike gradienta težnosti;
d) radarji
1. programska oprema (aplikacijski programi) za namene zaščite zračnega prometa, ki se
uporablja v univerzalnih računalnikih central za zaščito zračnega prometa in ima vsaj eno
izmed naslednjih funkcij:
a) možnost simultane obdelave in prikaza več kot 150 sistemskih ciljnih podatkov,
b) možnost sprejemanja radarskih ciljnih podatkov iz več kot štirih primarnih radarskih
sistemov.
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c) možnost avtomatskega posredovanja cilnih podatkov primarnih radarjev iz ene centrale
za zaščito zračnega prometa drugi centrali (če ti podatki niso korelirani s podatki
sekundarnih radarskih nadzornih sistemov (SSR, Secondary Surveillance Radar)),
2. programska oprema za konstrukcijo ali izdelavo antenskih kupol (RADOME), ki
a) so posebej konstruirane za zaščitoanten z elektronsko faznokrmiljenimi antenskimi
skupinami iz podštevilke 6A008e in
b) omejujejo zviševanje srednjega nivoja vzporednega stožca na manj kot 13 dB pri
frekvencah ž 2 GHz.
6D102

Programska oprema, kije razvita izključno za uporabo blaga iz številke 6A108.

6D103

Programska oprema za obdelavo podatkov, ki se beležijo med letenjem in dobivajo s sistemi iz
podštevilke 6A108b, za naknadno določanje pozicije letečega telesa na njegovi poti letenja.

6E

TEHNOLOGIJA

6E001

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj opreme, materialov ali programske
opreme iz številke 6A, 6B, 6C ali 6D.

6E002

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za izdelavo opreme ali materialov iz številke
6A, 6B ali 6C.

6E003

Tehnologija, kot sledi:
a) optika
1. tehnologija za optično preplastenje ali površinsko obdelavo, ki je potrebna, da se za optične
preplastirve predmetov s premerom ali dolžino glavne osi ž 500 mm doseže homogenost,
boljšo/enako 99,5% in celotno izgubo (zaradi absorpcije in krmiljenja) < 5 x 10"3,
2. tehnologija za izdelavo optičnih predmetov, kot sledi:
a) za serijsko izdelavo s kvoto > 10 m- površinske vsebnosti na leto na posameznemvretenu, za optične elemente z naslednjimi lastnostmi:
1. ploskovna vsebnost > 1 m2 in
2. površinska kakovost > lambda/10 rms pri predvideni valovni dolžini,
b) postopki za enotočkovno vrtenje diamanta (SPDT, Single-Point Diamond Turning), s
katerimi se na naravnih površinah s ploskvijo > 0,5 m2 dosegajo površinske natančnosti,
boljše od 10 nmrms;
b) laserji
1. tehnologija za optične filtre s pasovno širino S 10 nm, kotom slikovnega polja (FOV, Field
Of View) > 40° in resolucijo, boljšo od 0,75 linijskih dvojic/mrad,
2. tehnologija, ki je nujno potrebna za razvoj, izdelavo ali uporabo posebej razvitih
diagnostičnih aparatov ali tarč (targets) v napravah za testiranje Super-High-power laserjev
(SHPL) ali za testiranje ali analiziranje materialov, obsevanih z žarki SHPL;
c) magnetometri
tehnologija, ki je nujno potrebna za razvoj ali izdelavo magnetometrov z zračnimi.režami
(F!uxgate-Magnetometer) ali sistemov magnetometrov z zračnimi režami z nivojem šuma
1. manjšim (boljšim) od 50 pTrms/ Hz pri frekvencah < 1 Hz ali
2. manjšim (boljšim) od 1 pTrms/ Hz pri frekvencah £ 1 Hz.

6E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme ali programske opreme iz
številke 6A002, podštevilke 6A007b, 6A007c, številke 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108,
6D102 ali 6D103.
Opomba:
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Številka 6E101 vključuje tehnologijo za opremo iz številke 6A008 le, če je bila razvita za uporabo
v zračnih plovilih in se lahko uporablja v letečih telesih.
6E201

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme iz številke 6A003,
podštevilke 6A005alc, 6A005a2a, 6A005clb, 6A005c2c2, 6A005c2d2b ali številke 6A202 do
6A226.

KATEGORIJA 7

ELEKTRONIKA ZA UPORABO NA PODROČJU ZRAČNE PLOVBE IN NAVIGACIJA

7A

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI

7A001

Merilniki pospeška, ki so konstruirani za uporabo v inerciijskih navigacijskih sistemih in posebej
zanje konstruirani sestavni deli z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
Opomba:
Glej tudi številko 7A JOJ.
a) stabilnost ničelne točke (bias stability), manjša (boljša) od 130 pg (g = zemeljski pospešek (9,8
m/s2)) v enem letu glede na fiksno kalibrsko vrednost,
b) stabilnost skalamega faktorja, manjša (boljša) od 130 ppm v enem letu glede na fiksno
kalibrsko vrednost,
c) speificirani za obratovanje pri linearnih vrednostih pospeška > 100 g.

7A002

Vrtavke in posebej zanje konstruirani sestavni deli z vsaj eno izmed naslednjih vrednosti:
Opomba:
Glej tudi številko 7AJ02.
a) stabilnost stopnje vrtinčenja, merjena v ]-g okolici v tromesečnem razdobju glede na fiksno
kalibrsko vrednost, kot sledi:
1. manjša (boljša) 0,l°/h, specificirane za obratovanje pri nivojih linearnih pospeškov < 10 g,
/ ali
2. manjša (boljša) 0,5%, specificirane za obratovanje pri nivojih linearnih pospeškov v
območju od 10 g do 100 g,
b) specificirane za obratovanje pri vrednostih linearnih pospeškov > 100 g.

7A003

Inercijski navigacijski sistemi (kardanski in "strap-down") in inercijske naprave za lego, krmiljenje
in usmerjanje in posebej zanje konstruirani sestavni deli z vsaj eno izmed naslednji lastnosti:
Opomba:
Glej tudi številko 7AJ03.
a) za zračna plovila:
1. navigacijska napaka (neinercijska) < 0,8 navtičnih milj/h (CEP (Circular Error Probable)
vrednost 50%) po normalni usmeritvi,
2. nedovoljeni s strani nobene uprave za civilno zračno plovbo za uporabo v civilnih zračnih
plovilih ali
b) za kopenska in vesoljska vozila:
1. navigacijska napaka (neinercijska) < 0,8 navtskih milj/h (CEP (Circular Error Probable)
vrednost 50%) po normalni usmeritvi ali
2. specificirani za obratovanje pri vrednostih linearnih pospeškov > 10 g.

7A004

Astrožiroskopski kompasi in druge naprave, ki z avtomatskim zasledovanjem nebesnih teles ali
satelitov določajo pozicijo ali orientacijo, z azimutno natančnostjo, manjšo (boljšo)(enako 5 ločnih
sekund.
Opomba:
Glej tudi številko 7A104.

7A005

GPS sprejemniki (GPS = Global Positioning System) in posebej zanje konstruirani sestavni deli z
vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
Opomba:
Glej tudi številko 7A105.
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a) uporaba kodimih ali dekodimih postopkov ali
b) uporaba ničelno krmiljene (null-steerable) antene.
7A006

Merilniki višine zračnih lovil z obratovalnimi frekvencami zunaj frekvenčnega območja med 5,2
do 4,4 GHz in z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
Opomba:
Glej tudi številko 7Al06.
a) močnostno upravljanje ali
b) uporaba modulacije faznega skoka (PSK).
Opombe:
1. avtopiloti za podvodna vozila: glej Kategorija 8.
2. radarji: glej Kategorija 6.

7A101

Merilniki pospeškov, ki niso evidentirani v številki 7A0001, konstruirani za uporabo v inercijskih
navigacijskih sistemih ali usmerjevalnih sistemih vseh vrst z vrednostjo vklopnega praga < 0,05 g
in/aJi linearnostno napako znotraj 0,25% celotnega merilnega območja ter posebej zanje
konstruirani sestavni deli.
Opomba:
Številka 7Al01 ne vključuje merilnike pospeškov, ki se uporabljajo za dela na irvrtinah in so
konstruirani kot senzorji za merjenje med vrtanjem.

7A102

Vse vrste vrtavk, ki niso evidentirane v številki 7A002, primerne za leteča telesa z nazivno
stabilnostjo stopnje vrtinčenja, manjšo (boljšo) od 0,5°/h (1 sigma ali rms) v 1-g okolici in
izključno zanje konstruirani sestavni deli.

7A103

Navigacijska oprema in sistemi, ki niso evidentirani v številki 7A003, ter izključno zanje
konstruirani sestavni deli, kot sledi:
a) inercijski in drugi aparati, ki uporabljajo merilnike pospeškov ali vrtavke iz številke 7A001,
7A002, 7A101 ali 7A102, in sistemi s takimi shranjenimi aparati;
b) sistemi integriranih letalnih instrumentov, ki vsebujejo stabilizacijske vrtavke ali avtopilote, ki
so konstruirani ali adaptirani za uporabo v teh sistemih, evidentirani v številki 9A004 ali
9A104.

7A104

Astrožiroskopski kompasi in druge naprave, ki niso evidentirani v številki 7A004 in z avtomatskim
zasledovanjem nebesnih teles ali satelitov določajo pozicijo ali orientacijo, ter izključno zanje
konstruirani sestavni deli.

7A105

GPS sprejemniki (GPS = Global Positioning System) ali podobne satelitske sprejemniške naprave,
ki niso evidentirani v številki 7A005, konstruirani ali adaptirani za uporabo v sistemih iz številke
9A004 ali 9al04, ki zbirajo navigacijske podatke v naslednjih obratovalnih pogojih:
a) pri hitrostih nad 515 m/s in
b) v višinah nad 18 km.

7A106

Višinomeri, ki niso evidentirani v številki 7A006, ki delujejo po principu radarja ali laserja,
konstruirani ali adaptirani za uporabo v sistemih iz številke 9A004 ali 9A104.

'Al 15

Pasivni senzorji za ugotavljanje azimutnih kotov do posebnih elektromagnetnih virov (azimutne
naprave) ali karakteristik terena, konstruirani ali adaptirani za uporabo v sistemih iz številke
9A004 ali 9A104.
Oomba.' Številka 7A115 vključuje senzorje za naslednjo opremo:
a) oprema za prikaz obrisov površja,
bj oprema za slikovne senzorje,
c) oprema za interferometre.
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7A116

Sistemi za krmiljenje letenja, ki so konstruirani ali adaptirani za uporabo sistemov iz številke
9A004 ali 9A104, kot sledi:
a) hidravlični, mehanski, optronski ali elektromehanski sistemi za krmiljenje letenja vključno
"Fly-by-Wire" sistemi;
b) oprema za regulacijo letalnega položaja.

7A] 17

Krmilni sistemi, primerni za leteča telesa, z dosegljivo sistemsko natančnostjo < 3,33% akcijskega
radija (npr. CEP vrednost < 10 km pri akcijskem radiju 300 km).

7B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

7B001

Preskuševalne, kalibrime ali naravnalne naprave, ki so posebej konstruirane za opremo iz številke
7A, z izjemo opreme za servisiranje in kontroliranje I. ali II. vzdrževalne stopnje.
Tehnične opombe:
1. I. vzdrževalna stopnja:
Izpad ene enote inercijskega navigacijskega sistema se v zračnem plovilu javlja z ustreznimi
prikazi na nadzorni in prikazovalni enoti ali s statusnimi sporočili iz ustreznih podsistemov. S
pomočjo servisne knjižice je mogoče vzrok izpada lokalizirali vse tja do ravni okvarjene
izmenljive enote (LRU). Okvarjeno LRUzamenja strežno osebje.
2. II. vzdrževalna stopnja:
Okvarjeno LRU se pošlje v servisno delavnico (servisna delavnica proizvajalca ali servisna
delavnica službe, kije pristojna za opravljanje del II. vzdrževalne stopnje). Okvarjeno LRU se
tu z ustreznimi instrumenti preskusi in lokalizira za izpad odgovoren zamenljivi sklop (SRA).
Okvarjeni SRA se nato nadomesti z delujočo enoto. Okvarjeni SR.4 (in tudi kompletno LRU) se
nato pošlje v popravilo proizvajalcu.
Dopolnilna opomba:
Servisiranje in II. vzdrževalna stopnja ne vključuje demontažo evidentiranih merilnikov
pospeška ali vrtavčnih senzorjev iz SRA.

7B002

Oprema, kije posebej konstruirana za karakterizacijo zrcal za vrtavko obročnega laserja:
Opomba:
Glej tudi številko 7B102.
a) merilnik disperzije žarkov z merilno natančnostjo, manjšo (boljšo)/enako 10 ppm;
b) merilnik profilov z merilno natančnostjo, manjšo (boljšo)/enako 0,5 nm.

7B003

Naprave, ki so posebej konstruirane za izdelavo opreme iz številke 7A vključno
a) preskuševalna stojala za uglasitev vrtavk,
b) naprave za dinamično uravnoteženje vrtavk,
c) stojala za vrtavčno preskušanje utekanja in motorno preskušanje,
d) naprave za praznjenje in polnjenje vrtavk,
e) centrifuge za vrtavčne ležaje,
f) naprave za naravnavanje osi merilcev pospeškov.

7B102

Reflektometri, ki so konstruirani izključno za karakterizacijo zrcal za vrtavke obročnih laserjev, z
merilno natančnostjo, manjšo (boljšo)/enako 50 ppm..

7B103

Izdelovalne naprave, ki so konstruirane izključno za izdelavo krmilnih sistemov iz številke 7A117.

7D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)
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7D001

Programska oprema, kije posebej razvita ali adaptirana za razvoj ali izdelavo opreme iz številke
-7A ali 7B.

7D002

Programska oprema (le izvorni kodi) za uporabo vseh inercijskih navigacijskih sistemov in AHRS
sistemov (AHRS = sistem letalnega položaja in frekvenca krmilnega kurza) vključno inercijski
navigacijski aparati, ki niso evidentirani v številki 7A003 ali 7A004, z izjemo obešenih AHRS.
Tehnična opomba:
AHRS se na splošno razlikuje od inercijskih navigacijskih sistemov (INS) po tem, da AHRS daje
informacije o položaju letenja, vendar pa ne informacije o pospešku, hitrosti in poziciji, ki so
običajne za INS.

7D003

Programska oprema, kot sledi:
a) programska oprema, kije posebej razvita ali adaptirana za izboljšanje obratovalnega obnašanja
ali za zmanjšanje navigacijske napake sistemov na vrednosti, navedene v številki 7A003 ali
7A004;
b) programska oprema (le izvorni kodi) za hibridne integrirane sisteme, ki izboljšujejo
obratovalno obnašanje sistemov ali povečujejo njihovo navigacijsko natančnost na vrednost,
specificirano v številki 7A003, tako da se inercijski navigacijski podatki kontinuirao
kombinirajo z vsaj eno izmed naslednjih vrst navigacijskih podatkov:
1. podatki o hitrosti iz Dopplerjevih radarskih sistemov,
2. referenčni podatki iz GPS sistemov (GPS, Globa) Positioning System) ali
3. banke podatkov s podatki o zemeljskem površju;
c) programska oprema (le izvorni kodi) za integrirane zrakoplovne elektronske sisteme in sisteme
za nadziranje letenja, ki kombinirajo senzorske podatke in uporabljajo znanstveno utemeljene
ekspertne sisteme;
d) programska oprema (le izvorni kodi) za razvoj
1. digitalnih sistemov krmiljenja letenja za optimiranje poti letenja,
2. integriranih pogonskih sistemov in sistemov za reguliranje letenja,
3. sistemov za reguliranje letenja z žično povezanim ("Fly-by-Wire") svetlobnoprevodniško
povezanim ("Fly-by-Light") krmiljenjem,
4. aktivnih sistemov za regulacijo letenja s toleranco napake in Iđstno rekonfiguracijo,
5. avtomatskih letalskih radijskih kompasov,
6. sistemov za analizo zračnih vrednosti na podlagi statičnih površinskih vrednosti,
7. "Head-up-displays", ki delujejo po rastrskem postopku, ali tridimenzionalnih
prikazovalnikov.

7D101

Programska oprema, kije konstruirana izključno za uporabo opreme iz številke 7A001 do 7A006,
7A101 do 7A106, 7A115, 7B002, 7B003, 7B102 ali 7B103.

7D102

Programska oprema za integracijo opreme iz številke 7A003 ali 7A103 (integracijska programska
oprema).

7D103

Programska oprema, ki je razvita izključno za modelno prikazovanje ali simuliranje krmilnih
sistemov iz številke 7A117 ali za načrtovanje njihove integracije v sisteme iz številke 9A004 ali
9A104.
Opomba:
Programska oprema iz številka IDI 03 ostaja evidentirana, če je kombinirana s strojno opremo iz
številke 4A102.

7E

tehnologija
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7E001

'Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj opreme ali programske opreme iz
številke 7A, 7B ali 7D.

7E002

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za izdelavo opreme iz številke 7A ali 7B.

7E003

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za popravila, remont ali servisiranje opreme
iz številk 7A001 do 7A004, z izjemo vzdrževalne tehnologije, ki je skladno z definicijo v
Servisiranje in I. vzdrževalna stopnja ali Servisiranje in II. vzdrževalna stopnja (glej Tehnične
opombe k številki 7B001) neposredno povezana s kalibriranjem, odstranjevanjem ali zamenjavo
poškodovanih ali nepopravljivih zamenljivih enot (LRU) in zamenljivih sklopov (SRA) civilnega
zračnega plovila..

7E004

Tehnologija, kot sledi:
a) tehnologija za razvoj ali izdelavo
1. avtomatskih letalskih radijskih kompasov z obratovalnimi frekvencami > 6 MHz,
2. sistemov za analizo zračnih vrednosti, ki delujejo izključno na podlagi statičnih površinskih
vrednosti, t.j., delajo za odvečne konvencionalne senzorje zračnih,vrednosti,
3. "Head-up-displays", ki delujejo po rastrskem postopku, ali tridimenzionalnih
prikazovalnikov za zračna plovila,
4. inercijskih navigacijskih sistemov ali astožiroskopskih kompasov, ki vsebujejo vrtavke ali
merilnike pospeškov iz številke 7A001 ali 7A002;
b) tehnologija za razVoj aktivnih sistemov za krmiljenje letenja (vključno "FIy-by-Wire" ali "Flvbv-Light"), kot sledi:
1. konfiguracijsko načrtovanje za povezavo med več mikroelektonskimi elementi za obdelavo
podatkov (krovni računalniki) za dosego obdelave v realnem času za izvajanje regulacije
letenja,
2. kompenzacija regulacije letenja z vidika vgradne vrste senzorjev in dinamičnih obremenitev
celic, t.j., kompenzacija nihanj v okolici senzorjev ali sprememb položaja senzorjev glede na
težišče letala,
3. elektronsko nadziranje podatkovne redundance ali sistemske redundance za prepoznavanje,
analizo ali lokalizacijo napak ali ponovno konfiguracijo,
Opomba:
Podšievilka 7E004b3 ne vključuje tehnologijo za razvoj fizikalne (mehanske, električne,
hidravlične) redundance.
4. letalna krmiljenja, ki med letenjem dovoljujejo novo konfiguracijo uporovne velikosti
krmilnega občutka za dosego avtonomnega krmiljenja zračnih plovil v realnem času,
5. integracija digitalnih podatkov regulacije letenja, navigacijskega in pogonskega krmiljenja v
digitalni sistem upravljanja letenja za optimiranje poti letenja, z izjemo tehnologije za razvoj
letalskih sistemov za instrumentalno letenje, ki so bili integrirani izključno za navigacijo in
pristajanje s VOR (VHF omnidirectional range = VHF vrtljivi radijski svetilnik), DME
(distance measuring equipment = naprave za merjenje oddaljenosti), ILS (instrumental
landing system = sistem za instrumentalno pristajanje) ali MLS (microwave landing system
= mikrovalovni pristajalni sistem),
6. avtomatski digitalni sistemi za krmiljenje letenja ali z več senzorji opremljeni avtomatski
sistemi za vodenje letenja, ki vsebujejo znanstveno utemeljene ekspertne sisteme;
Opomba:
Tehnologija za FADEC (full authority digital engine control): glej podštevilko 9E003al0.
c) tehnologija za razvoj helikopterskih sistemov, kot sledi:
1. večosna "Fly-by-Wire" ali "Fly-by-Light" krmiljenja za helikopterje, ki v enem krmilnem
elementu združujejo vsaj dve izmed naslednjih funkcij:
a) kolektivno krmiljenje,
b) ciklično krmiljenje,
c) krmiljenje z vrtenjem okoli navpične osi,

poročevalec, št. 13

156

2. sistemi za izravnavo vrtilnega momenta ali sistemi za smerno krmiljenje z nastavljivo
cirkulacijo,
3. rotorski listi z nastavljivo geometrijo listnih profilov, ki se uporabljajo v sistemih z
individualnim krmiljenjem listov.

29

7E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme ali programske opreme iz
številke 7A001 do 7A006, 7A101 do 7A106, 7A115 do 7A117, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103 ali
7D101 do 7D103.

7E102

Tehnologija za zaščito letalskih elektronskih ali električnih elementov proti elektromagnetnim
impulzom (EMP) in elektromagnetnim motnjam (EMI), ki jih povzročajo zunanji viri za uporabo
sistemov iz številke 9A004 ali 9A104" kot sledi:
a) tehnologija za načrtovanje zaščitnih naprav;
b) načrtovalna tehnologija za konstrukcijo utrjenih električnih integriranih vezij in kaljenih
sestavnih delov;
c) načrtovalna tehnologija za ugotavljanje meril utijenosti za podštevilko a) ali b).

7E104

Tehnologija za integracijo podatkov o krmiljenju letenja, o usmerjanju in pogonu v sistem
upravljanja poleta za optimiranja poti letenja.
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KATEGORIJA 8

POMORSKA IN LADIJSKA TEHNIKA

8A

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI

8A001

Podvodna plovila ali plovila, ki plovejo na vodni površini, kot sledi:
Opomba k številki 8A001:
Glede evidentiranja opreme za podvodna plovila glej kategorijo 5, 2. del - Informacijsko
zavarovanje za nekodirane telekomunikacijske naprave,
kategorijo 6 za senzorje,
kategorijo 7 za navigacijsko opremo,
številko 8 za podvodno opremo.
a) priklenjena podvodna plovila s posadko, konstruirana za obratovalne globine > 1.000 m;
b) nepriklenjena podvodna plovila s posadko, z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. konstruirana za samostojno obratovanje in z dvižno silo
a) £ 10% svoje teže v zraku in
b) ž 15 kN,
2. konstruirana za obratovanje v vodnih globinah > 1.000 m ali
3. z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) konstruirana za posadko £4 osebe,
b) konstruirana za samostojno obratovanje v trajanju > 10 ur,
c) doseg £ 25 navtičnih milj,
d) dolžina S 21 m;
c) priklenjena podvodna plovila brez posadke, konstruirana za uporabo v globinah > 1.000 m in z
eno izmed naslednjih lastnosti:
1. konstruirana za gibanje z lastnim pogonom z uporabo pogonskih motorjev ali potisnih krmil
(thrusters) iz podštevilke 8A002a2 ali
2. s podatkovnim prenosom prek vodnikov svetlobnih valov;
d) nepriklenjena podvodna plovila brez posadke, z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. konstruirana za ugotavljanje kurza v odnosu do poljubne geografske referenčne točke brez
podpore realnega časa s strani strežne osebe,
2. z zvočnim podatkovnim ali krmilnim prenosom ali
3. s kablom vodnikov svetlobnih valov za podatkovni ali krmilni prenos > 1.000 m;
e) odprtomorski reševalni sistemi z dvižno silo > 5 MN za reševanje objektov iz globin > 250 m in
z eno izmed naslednje opreme:
1. sistemi za dinamično pozicioniranje, ki omogočajo plovilu, da ohranja svoj položaj v 20metrskem območju okoli točke, ki mu jo določa navigacijski sistem, ali
2. sistemi za navigacijo na morskem dnu in za integracijo navigacijskih podatkov za globine >
1.000 m s pozicijsko natančnostjo do 10 m razdalje od določene točke;
f) plovila z zračno blazino (v celoti z oblogami opremljeno plovilo) z načrtovano največjo
hitrostjo ob polni natovorjenosti > 30 vozlov pri valovih z višino £ 1, 25 m (3. stopnja
valovanja), s tlakom v zračno blazini > 3.830 Pa in spodrivnim razmerjem prazne in polno
natovorjene ladje < 0,7;
g) plovila z zračno blazino (s trdnimi stranskimi stenami) z načrtovano največjo hitrostjo ob polni
natovorjenosti > 40 vozlov pri valovih z višino > 3,25 m (5. stopnja valovanja);
h) hidroklrilne ladje z aktivno krmiljenimi aktivnimi sistemi nosilnih kril z načrtovao največjo
hitrostjo ob polni natovorjenosti £ 40 vozlov pri valovih z višino £ 3,25 m (5. stopnja
valovanja);
i) SWATH (Small Waterplane Area Twin-Hull) ladje (plovila z majno ugrezno ploščo) s
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1. spodrivom ob polni natovorjenosti > 500 t z načrtovano največjo hitrostjo ob polni
natovorjenosti > 35 vozlov pri valovih z višino > 3,25 m (5. stopnja valovanja) ali
2. spodrivom on polni natovorjenosti > 1.500 ton z načrtovano največjo hitrostjo ob polni
natovorjenosti > 25 vozlov pri valovih z višino > 4 m (6. stopnja valovanja).
Tehnična opomba:
SWATH ladja je definirana z naslednjimi lastnostmi:
Ugrezna plošča pri načrtovanem ugrezu, manjša od 2x (izrinjeni volumen pri načrtovanem
ugrezu)2/3.
8A002

Sistemi ali oprema, kot sledi:
Opomba:
Podvodni komunikacijski sistemi: glej Kategorija 5, 1. del - Telekomunikacije
a) sistemi ali oprema, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za podvodna plovila, posebej
konstruirana za uporabo v globinah > 1.000 m, kot sledi:
1. tlačna ohišja ali tlačna telesa z maksimalnim notranjim premerom komor > 1,5 m,
2. enosmerni pogonski motorji ali potisna krmila,
3. napajalni kabli in zanje potrebni vtični spoji, ki so opremljeni z vodniki svetlobnih valov in
ojačevalnimi elementi iz sintetičnih materialov;
b) sistemi, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za avtomatsko krmiljenje gibanja za podvodna
plovila iz številke 8A001, ki uporabljajo navigacijske podatke in imajo povramosklopno
servokrmiljenje za
1. omogočanje gibanja plovilu v 10-metrskem območju okoli predhodno določene točke v
vodnem stebru,
2. ohranjanje pozicije plovila v 10-metrskem območju okoli predhodno določene točke v
vodnem stebru,
3. ohranjanje pozicije plovila znotraj 10-metrske razdale, medtem ko sledi kablu pod ali nad
morskim dnom;
c) skoznjiki v ladijskih telesih ali vtični spoji za vodnike svetlobnih valov;
d) podvodni opazovalni sistemi, kot sledi:
1.a) televizijski sistemi (ki vsebujejo kamero, osvetljavo, zaslon in naprave za prenos
signalov) z mejno resolucijo > 500 črt, meijeno v zraku, in posebej konstruirani ali
adaptirani za daljinsko krmiljene operacije s podvodnim plovilom ali
b) podvodne televizijske kamere z mejno resolucijo > 700 črt, merjeno v zraku.
Tehnična opomba:
Mejna resolucija pomeni pri televiziji merilo za horizontalno resolucijo, ki se po navadi
izraža kot maksimalno število črt na slikovno elektronko, ki jih je mogoče skladno s
standardom IEEE 208/1960 ali primerljivim nacionalnim standardom razlikovati na testni
sliki.
2. sistemi, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za daljinsko krmiljene operacije s
podvodnim plovilom, ki uporabljajo postopke, ki minimirajo efekte povratne dispezije,
vključno osvetljevalne naprave z daljinskimi preklopi (range-gated illuminators) ali
laserskimi sistemi,
3. televizijske kamere z ojačanjem ostankov svetlobe, ki so posebej konstruirane ali adaptirane
za podvodno uporabo in vsebujejo
a) slikovne ojačevalne elektronke (image intensifier tubes) iz podštevilke 6A002a2a in
b) > 150.000 aktivnih slikovnih točk na polprevodniško senzorsko izvedbo;
e) fotografske kamere, ki so posebej konstruirane ali adaptirane za podvodno uporabo, s širinami
filma £ 35 mm in z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
1. označevanje filma s podatki, ki prihajajo iz podatkovnega vira zunaj kamere,
2. avtofokus ali daljinsko krmiljen fokus, posebej konstruiran za podvodno uporabo,
3. avtomatsko prilagajanje goriščne razdalje,
4. avtomatsko krmiljenje kompenzacije, ki je posebej konstruirano za uporabo podvodnih
kamemih ohišij v globinah > 1.000 m;
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f) elektronski preslikovalni sistemi, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za podvodno uporabo
in lahko digitalno shranjujejo već kot 50 posnetkov;.
g) osvetljevalni sistemi, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za podvodno uporabo, kot sledi:
1. stroboskopi z izhodno energijo svetlobe > 300 J na blisk,
2. sistemi z argonovo obločno svetilko, ki so posebej konstruirani za uporabo v globinah >
1.000 m;
h) roboti, ki so posebej konstruirani za podvodno uporabo in se krmilijo z aplikacijsko
specifičnim, pomnilniško programirljivim računalnikom, z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. sistemi, ki robote krmilijo z informacijami iz senzorjev, ki merijo silo, ki deluje na zunanji
objekt, ali vrtilni moment, ki deluje na ta objekt, oddaljenost od tega zunanjega objekta ali
tipanje med robotom in zunanjim objektom, ali
2. zmožnost izvajanja sile ž 250 N ali vrtilnega momenta £ 250 Nm ali opremljeni z elementi,
ki vsebujejo zlitine na bazi titana ali vezivne materiale iz vlaknastih ali nitkastih snovi;
i) daljinsko krmiljeni zgibni manipulatorji, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za uporabo s
podvodnimi plovili, z eno izmed naslednjih lastnosti:
1. sistemi, ki manipulatorje krmilijo z informacijami iz senzorjev, ki merijo silo, ki deluje,na
zunanji objekt, ali vrtilni moment, ki deluje na ta objekt ali tipanje med manipulatorjem in.
zunanjim objektom, ali
2. krmiljenje s proporcionalnim master-slave postopkom ali z aplikacijsko specifičnim,
pomnilniško programirljivim računalnikom in z > 5 prostostnih stopenj gibanja;
Opomba:
Pri določanju števila prostosmih stopenj se štejejo le funkcije s proporcionalnim
krmiljenjem, ki uporabljajo povratno vezavo položaja ali aplikacijsko specifičen,
pomnilniško programirljiv računalnik.
j) od zunanjega zraka neodvisne naprave za napajanje z energijo, ki so posebej konstruirane za
podvodno uporabo, kot sledi:
1. Bravtonovi, Stirlingovi ali Rankinovi procesni motorji kot od zunanjega zraka neodvisne
naprave za oskrbo z energijo z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
a) kemični čistilni in absorpcijski sistemi, ki so posebej konstruirani za odstranjevanje
ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in delcev iz nazaj dovajanega plina
motorjev,
b) sistemi, ki so posebej konstruirani za uporabo enoatomskega plina,
c) naprave ali ohišja, ki so posebej konstruirani za podvodno zmanjševanje hrupa frekvenc
< 10 kHz, ali poseben pritrdilni pribor za hitro dušenje ali
d) sistemi, ki so posebej konstruirani
1. za zgoščevanje reakcijskih snovi ali reformiranje goriva,
2. za shranjevanje reakcijskih snovi,
3. za razelektrenje reakcijskih snovi proti tlaku 2 100 kPa,
2. dizelski motorji kot od zunanjega zraka neodvisne naprave z vsemi naslednjimi lastnostmi:
a) kemični čistilni in absorpcijski sistemi, ki so posebej konstruirani za odstranjevanje
ogljikovega dioksida, ogljikovega monoksida in delcev iz krožečega plina motorjev,
b) sistemi, ki so posebej konstruirani za uporabo enoatomskega plina,
c) naprave ali ohišja, ki so posebej konstruirani za podvodno zmanjševanje hrupa frekvenc
< 10 kHz, ali poseben pritrdilni pribor za hitro dušenje in
d) posebej konstruirani izpušni sistemi z nekontinuimim izpuščanjem produktov
izgorevanja,
3. gorivne celice za od zunanjega zraka neodvisno pridobivanje energije z močjo > 2 kW in z
eno izmed naslednjih lastnosti:
a) naprave ali ohišja, ki so posebej konstruirani za podvodno zmanjševanje hrupa frekvenc
< 10 kHz, ali poseben pritrdilni pribor za hitro dušenje ali
b) sistemi, ki so posebej konstruirani
1- za zgoščevanje reakcijskih snovi ali reformiranje goriva,
2. za shranjevanje reakcijskih snovi.
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3. za razelektrenje reakcijskih snovi proti tlaku ž 100 kPa;
k) fleksibilne obloge, tesnila in obložni količki, kot sledi:
1. konstruirani za tlake v zračni blazini ž 3.830 Pa, za uporabo pri valovih z višino > 1,25 m (3.
stopnja valovanja) in posebej konstruirani za plovila z zračno blazino (variante plovil, ki so
v celoti opremljene z oblogami) iz podštevilke 8A001f,
2. konstruirani za tlake v zračni blazini £ 6.224 Pa, za uporabo pri valovih z višino > 3,25 m (5.
stopnja valovanja) in posebej konstruirani za plovila z zračno blazino (s trdnimi stranskimi
stenami) iz podštevilke 8A001 g;
I) dvigalne puhalnike z močjo > 400 kW, ki so posebej konstruirani za plovila z zračno blazino iz
podštevilke 8A001f ali 8A001 g;
m) popolnoma potopljena, podkavitacijska ali superkavitacijska nosilna krila, ki so posebej
konstruirana za ladje iz podštevilke 8A001h;
n)
aktivni sistemi, ki so posebej konstruirani ali adaptirani za avtomatsko krmiljenje stabilnosti
plovil iz podštevilke 8A001f, g, h ali i;
o) 1. vodni vijačni propelerji ali sistemi za prenos moči, ki so posebej konstruirani za plovila z
zračno blazino (tako plovila z oblogami kot tudi plovila s stranskimi stenami) hidrokrilne
ladje ali SWATH ladje iz podštevilke 8A001 f, g, h ali i, kot sledi:
a) superkavitacijski, superventilirani, delno potopljeni ali gladino prebadajoči propelerji z
močjo > 7,5 MW,
b) protismemi propelerski sistemi z močjo > 15 MW,
c) sistemi z uporabo Pre-Swirl ali Post-Swirl tehnik za glajenje propelerskega toka,
d) močnostni reduktorji v lahki izvedbi (K faktor > 300),
e) sistemi gredi za prenosne moči > 1 MW, ki vsebujejo sestavne dele iz vezivnega
materiala,
2. vodni vijačni propelerji, sistemi za pridobivanje ali prenos energije za ladje, kot sledi:
a) nastavljivi propelerji in vzporedni sklopi z močjo > 30 MW,
b) z notranjo tekočino hlajeni električni pogonski stroji z izhodno močjo > 2,5MW,
c) električni pogonski stroji s superprevodnostjo ali permanentnimi magneti z močjo > 0,1
MW,
d) sistemi gredi za prenosne moči s prenosno močjo > 2 MW, ki vsebujejo sestavne dele iz
vezivnega materiala,
e) ventilirani ali bazno ventiliani propelerski sistemi z močjo > 2,5 MW,
3. sistemi za zmanjševanje hrupa za uporabo na ladjah ž 1.000 ton izrinjene vode, kot sledi:
a) sistemi za zmanjševanje hrupa, ki delujejo dušilno pri frekvencah < 500 Hz in so
sestavljeni iz sestavljenih, zvočno izolacijskih držal za .zvočno izolacijo dizelskih
motorjev, dizelskih generatorjev, plinskih turbin, generatorjev s plinskimi turbinami,
pogonskih motorjev ali pogonskih reduktorjev, in so posebej konstruirani za zvočno in
vibracijsko izolacijo, z vmesno maso > 30% mase opreme, ki se nanjo montira,
b) aktivni sistemi za zmanjševanje hrupa ali amortizacijo ali magnetni ležaji, ki so posebej
konstruirani za sisteme za penos moči, ki imajo elektronska krmiljenja, ki lahko s
proizvajanjem protihrupnih ali protivibracijskih signalov aktivno zmanjšujejo vibriranje
opreme na samem kraju nastajanja vibracij;
p) pogonski sistemi z vodnim curkom z močjo > 2,5 MW, ki uporabljajo divergentne Šobe in na
tok vplivajoče vodilne lopate za ojačanje pogonskega učinka ali za zmanjševanje hrupa, ki ga
pogon oddaja pod vodo.

8B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

8B001

Rezervoarji za kroženje vode (water tunnels) z nivojem hrupa ozadja < 100 dB (glede na 1
mikropascal) pri pasovni širini 1 Hz) v frekvenčnem območju od 0 do 500 Hz, konstruirani za
merjenje zvočnih polj, ki nastajajo s pretakanjem vode okoli modelov pogonskih sistemov.
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8C

MATERIALI IN SNOVI

8C001

Sintaktična pena za uporabo pod vodo, kot sledi:
1. konstruirana za vodne giobine > 1.000 m in
2. z gostoto < 561 kg/m3.
Tehnična opomba:
Sintaktična pena je sestavljena iz votlih kuglic iz umetne snovi ali stekla, ki so položene v smolno
matriko.

8D

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODAKOV (PROGRAMSKA OPREMA)

8D001

Programska oprema, ki je posebej konstruirana ali adaptirana za razvoj, izdelavo ali uporabo
opreme ali materialov iz številke 8A, 8B ali 8C.

8D002

Posebna programska oprema, ki je posebej konstruirana ali adaptirana za razvoj, izdelavo,
opravilo, remont ali obnovo (re-machining) propelerjev, ki so posebej konstruirani za
zmanjševanje hrupa pod vodo.

SE

TEHNOLOGIJA

8E001

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj ali izdelavo opreme ali materialov
iz številke 8A, 8B ali 8C.

8E002

Tehnologija, kot sledi:
a) tehnologija za razvoj, izdelavo, popravilo, remont ali obnovo (re-machining) propelerjev, ki so
posebej konstruirani za zmanjševanje hrupa pod vodo;
b) tehnologija za remont ali obnovo opreme iz številke 8A001, podštevilke 8A002b, j, o ali p.
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KATEGORIJA 9

POGONSKI SISTEMI, VESOLJSKA PLOVILA IN PRIPADAJOČA OPREMA

9A
9A001

OPREMA, SKLOPI IN SESTAVNI DELI
Letalski motorji s plinskimi turbinami, ki vsebujejo tehnologijo iz številke 9E003a, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 9A101.
- a) nedovoljene za posebna civilna zračna plovila, za katera so namenjena;
b) nedovoljene s strani nobene uprave za civilno zračno plovbo za civilno uporabo;
c) razvite za potovalne hitrosti > 1,2 Macha v trajanju več kot 30 minut.

9A002

Ladijske plinske turbine z nazivno močjo po ISO standardu pri stalnem obratovanju S 24.245 kW
in specifično porabo goriva < 0,219 kg/kWh v vsaki točki močnostnega območja od 35 do 100%
ter posebej zannje razviti sklopi in sestavni deli.
Opomba:
Pojem "ladijske plinske turbine" vključuje industrijske plinske turbine ali letalske motorje, ki so
bili prilagojeni za ladijski pogon ali proizvajanje elekrričnega toka na krovu.

9A003

Posebej razviti sklopi in sestavni deli, ki vsebujejo tehnologijo iz podštevilke 9E003a, za pogonske
sisteme s plinskimi turbinami:
a) evidentirane v številki 9A001 ali
b) katerih razvojno ali proizvodno poreklo je proizvajalcu neznano.
Opomba:
Številka 9A003 ne vključuje večpokrovne izgorevalne komore (multiple domed combustors), ki
obratujejo s srednjo izhodno temperaturo izgorevalnih komor največ J813 K (1540 °C).

9A004

Nosilne rakete (za vesoljska plovila) ali vesoljska plovila (brez koristnega tovora).
Opomba:
Evidenčni status proizvodov, ki so vsebovani v koristnih tovorih vesoljskih plovil: glej ustrezne
kategorije iz dela 1C.
Dopolnilna opomba:
Glej tudi številko 9A104.

9A005

Tekočinski raketni pogonski sistemi, ki vsebujejo sisteme ali'sestavne dele iz številke 9A006.
Opomba:
Glej tudi številko 9A105 in 9AJ19.

9A006

Sistemi ali sestavni deli, ki so posebej konstruirani za tekočinske raketne pogonske sisteme, kot
sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 9A106 in 9A J 08.
'
a) kriogeni hladilniki, Devvarjeve posode, kriogen toplovod ali kriogeni sistemi, ki so posebej
konstruirani za uporabo v nosilnih raketah in lahko izgube kriogenih tekočin omejijo na manj
kot 30% letno;
b) kriohene posode ali globoko hlajeni sistemi z zaprtim krogotokom, ki lahko vzdržujejo
temperature š 100 K (-173 °C), za zaračna plovila s stalnimi letalnimi hitrostmi > 3 Machi,
nosilne rakete ali vesoljska plovila;
c) shranjevalni in pretakalni sistemi za pastozen vodik (slush hydrogen);
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d) visokotlačne turbočrpalke (nad 17,5 MPa), sestavni deli črpalk in pripadajoči sistemi za
proizvajanje plina ali pogonski sistemi ekspanzijskih turbin;
e) visokotlačne gorilne komore (nad 10,6 MPa) in pripadajoče šobe;
f) sistemi za shranjevanje goriva, ki delujejo po načelu kapilamega skladiščenja ali tlačnega
črpanja z elastičnimi mehovi (positive expulsion).
9A007

Trdosnovni raketni pogonski sistemi z vsaj eno izmed naslednjih lastnosti:
Opomba:
Glej tudi številko 9A119.
a) 1. celotni impulz > 1,1 MNs ali
2. masno specifičen impulz > 2,4 kNs/kg pri na atmosferske pogoje v nadmorski višini
ohlajenem šobnem toku za tlak gorilne komore, korigiranem na 7 MPa,
b) 1. s stopenjskimi masnimi deleži > 88% in
2. deležem trdih goriv > 86%,
c) z vsaj enim izmed sestavnih delov iz številke 9A008 ali
d) izolacijski in lepilni sistemi za trda goriva, ki uporabljajo neposredno z motorjem zlepljeno
konstrukcijo zaradi zagotavljanja trdne mehanske povezave ali zapome plasti proti kemični
izmenjavi med trdim gorivom in izolacijskim materialom ohišja.

9A008

Sestavni deli, ki so posebej konstruirani za trdosnovne raketne pogonske sisteme, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 9AJ08.
a) izolacijski in lepilni sistemi za trda goriva, ki uporabljajo vmesne ležaje za zagotavljanje trdne
mehanske povezave ali zapome plasti proti kemični izmenjavi med trdim gorivom in
izolacijskim materialom ohišja;
b) motorski okrovi iz vlaknasto navitega vezivnega materiala s premerom >0,61 m ali strukturnim
izkoristkom (PV/W) > 25 km;
Tehnična opomba:
Strukturni izkoristek (PV/W) je enak raipočnemu tlaku (P), pomnoženo s prostornino posode (V) m
deljeno s celotno težo (W) tlačne posode.
c) potisne šobe za potisno območje > 45 kN ali z erozijskimi stopnjami šobnih vratov < 0,075
mm/s;
d) potisni vektorski krmilni sistemi, ki uporabljajo vrtljive šobe ali sekundarno vbrizgavanje in
lahko izvajajo naslednje:
1. gibanja v vse smeri z več kot ± 5°,
2. kotne hitrosti S 20 °/s ali
3. kotni pospeški £ 40 °/s2.
Tehnična opomba:
Trden mehanski spoj v smislu podštevilke 9A00~d in 9A008a ima adhezijsko trdnost ž trdnost
pogonskega goriva.

9A009

Hibridni raketni pogonski sistemi
Opomba:
Glej tudi številko 9A109 in 9A119.
a) s celotnim impulzom >1,1 MNs ali
b) s potiskom > 220 kN pri protivakuumski ekspanziji.

9A010

Posebej konstruirani sestavni deli ali strukture za nosilne rakete ali antenske sisteme nosilnih raket,
ki so izdelani iz v številki 1C007 ali 1C010 evidentiranih vezivnih materialov s kovinsko matriko,
iz organskih vezivnih materialov, materialov s keramično matriko ali iz intermetalno ojačanih
materialov.
Opomba:
Glej tudi številko 1A 002 in 9A110.
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9A011

Zajezni motorji, zajezni motorji z nadzvočnim izgorevanjem in motorji s kombiniranim pogonom
ter posebej zanje konstruirani sestavni deli.
Opomba:
Glej tudi številko 9A111 in 9AJJ8.

9A101

Majhni, gorivno učinkoviti turbojet in turbofan motorji (vključno turbo-compound motorji) z
majhno težo, če niso evidentirani v številki 9A001 in so primerni za leteča telesa, kot sledi:
a) motorji z obema naslednjimaJastnostima:
1. maksimalen potisk > 1.000 N (dosežen v nevgrajenem stanju), razen za civilno uporabo
dovoljenih motoijev z maksimalnim potiskom > 8.890 N (dosežen v nevgrajenem stanju), in
2. specifična poraba goriva £ 0,13 kg/N/h (nadmorska višina in standardni pogoji), ali
b) motorji, ki so konstruirani ali adaptirani za leteča telesa.

9A104

Rakete za višinske raziskave (sounding rockets), pprimeme za akcijske kroge S 300 km.
Opomba:
Glej tudi številko 9A004.

9A105

Tekočinski raketni motorji, kot sledi:
Opomba:
Glej tudi številko 9AJJ9.
a) tekočinski raketni motorji, ki niso evidentirani v številki 9A005 in so primerni za leteča telesa,
s celotnim impulzom ž 1,1 MNs;
b) tekočinski raketni motorji, ki niso evidentirani v številki 9A005 in so primerni za leteča telesa z
akcijskim krogom ž 300 km (neodvisno od njihovega koristnega tovora), s celotnim impulzom
ž 0,841 MNs.

9A106

Sistemi ali sestavni deli, ki niso evidentirani v številki 9A006 in so primerni za leteča telesa ter
razviti izključno za tekočinske raketne pogonske sisteme, kot sledi:
a) obloge za gorilne komore;
b) raketne šobe;
c) podsistemi za potisno vektorsko krmiljenje;
Tehnična opomba:
Podštevilka 9A106c vključuje opremo, ki se uporablja v naslednjih postopkih za potisno
vektorsko krmiljenje:
1. fleksibilna šoba,
2. tekoči ali sekundarni vbrizg,
3. gibljiv motor ali gibljiva šoba
4. preusmerjanje izpušnega toka (reaktivne lopate ali senzorji) ali
5. uporaba potisnih zakrile,
d) regulacijski sistemi za tekoča ali suspendirana pogonska goriva (vključno oksidanti), ki so
konstruirani ali adaptirani za obratovanje v vibracijskih okolicah > 10 g RMS med 20 in 2.000
Hz in izključno zanje konstruirani sestavni deli.
Opomba:
Podštevilka 0A106d vključuje le ventile in črpalke, ki imajo naslednje lastnosti:
a) servoventili, ki so konstruirani za pretok ž 24 l/min pri absolutnem tlaku ž 7 MPa in nastavnim
časom <100 ms,
b) črpalke za tekoče gorivo s številom vrtljajev ž 8000 obratov/minuto ali črpalnim tlakom k 7
MPa.

9A ] 07

Trdosnovni raketni motorji, ki so primerni za leteča telesa z akcijskim krogom £ 300 km, če niso
evidentirani v številki 9A007, s celotnim impulzom ž 0,841 MNs.
Opomba:
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Glej tudi številko 9A119.
9A108

Sestavni deli, ki niso evidentirani v številki 9A008 in so primerni za leteča telesa ter so
konstruirani izključno za trdosnovne raketne pogonske sisteme, kot sledi:
a) okrovi raketnih motorjev, njihove notranje obloge ali izolacija;
b) raketne šobe;
c) podsistemi za potisno vektorsko krmiljenje.
Tehnična opomba:
Podštevilka 9A108c vključuje opremo, ki se uporablja v naslednjih postopkih za potisno
vektorsko krmiljenje:
1. fleksibilna šoba,
2. tekoči ali sekundarni vbrizg,
3. gibljiv motor ali gibljiva šoba
4. preusmerjanje izpušnega toka (reaktivne lopate ali senzorji) ali
5. uporaba potisnih zakrile,

9A109

Hibridni raketni motorji, ki niso evidentirani v številki 9A009 in so primerni za leteča telesa, ter
izključno zanje konstruirani sestavni deli.
Opomba:
Glej tudi številko 9A119.

9A110

Strukture iz vezivnih materialov, laminati ali njihovi proizvodi, ki niso evidentirani v številki
9A010 in so konstruirani izključno za uporabo v sistemih iz številke 9A004 ali 9A104 ali
• podsistemih iz številke 9A005, 9A007, podštevilki 9A105a, številki 9A106 do 9A108, 9A116 ali
9A119 in s smolo impregnirani vlaknasti prepregs in metalno preplasteni vlaknasti prepregs,
izdelani iz organske ali kovinske matrike z uporabo vlaknastega ali nitkastega ojačenja s specifično
natezno trdnostjo > 7,62 x 10" m in specifičnim modulom > 3,18 x 10* m.
Opomba:
Ta števikla vključuje le s smolo impregnirane vlaknaste preprege s takimi smolami, ki po srrditvi
dosežejo temperaturo prehoda v steklasto stanje (Tg) velikosti 418 K (145 °C) (določeno po
standardu ASTM D 4065 ali primerljivih nacionalnih standardih).
Dopolnilna opomba:
Glej tudi številko 1A 002.

9A111

Motorji s pulznim curkom, primerni za leteča telesa, in iuključno zanje konstruirani sestavni deli.
Opomba:
Glej tudi številko 9A0JJ in 9A118.

9A115

Zaganjalna oprema, kije posebej konstruirana ali adaptirana za sisteme iz številke 9A004 ali
9A104, kot sledi:
a) aparati in naprave za streženje, kontrolo, aktiviranje ali zagon;
b) vozila za transport, streženje, kontrolo, aktiviranje ali zagon.

9A116

Vračalna vozila, primerna za leteča telesa, ter zanje razvita ali adaptirana oprema, kot sledi:
a) vračalna vozila;
b) toplotni ščiti in sestavni deli zanje, izdelani iz keramike ali toploto odvajajočega materiala;
c) hladilna telesa ali sestavni deli zanje, izdelani iz lahkega materiala z večjo toplotno kapaciteto;
d) elektronska oprema, kije konstruirana izključno za vračalna vozila.

9A117

Stopenjski mehanizmi, lečevalni mehanizmi in stopenjski spoji, primerni za leteča telesa.

9A118

Naprave za regulacijo izgorevanja za motorje, primerne za leteč telesa iz številke 9A011 ali
9 A111.
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9A119

Posamezne raketne stopnje, primerne za leteča telesa, ki niso evidentirana v številki 9A005,
9A007, 9A009, podštevilki 9A105a, številki 9A017 ali 9A109.

9B

PRESKUŠEVALNE, TESTNE IN IZDELOVALNE NAPRAVE

9B001

Posebej razvita oprema, orodja ali naprave za izdelavo ali merjenje dolivnih lopat plinskih turbin,
vodilnnih lopat plinskih turbin ali vlitih krovijih pasov (tip shroud castings), kot sledi:
a) avtomatska oprema, ki za merjenje debeline sten listov lopat uporablja nemahanske postopk;
b) orodja, naprave ali merilniki za vrtanja vrtin, pri katerem se uporabljajo laserski postopki,
postopki z vodnim curkom ali elektrokemični/iskrno erozivni postopki;
c) oprema za vlivanje z usmerjenim strjevanjem ali monokristaliničnim strjevanjem;
d) keramična jedra ali lupine;
e) naprave ali orodja za izdelavo keramičnih jedr;
f) oprema za izluževanje keramičnih jedr;
g) oprema za izdelavo voščenih modelov za keramična jedra;
h) oprema za izžiganje ali peko keramičnih lupin.

9B002

Sistemi za nadziranje v realnem času (on-line), instrumenti (vključno senzorji) ali oprema za
avtomatsko zbiranje in obdelavo podatkov, ki so posebej konstruirani za razvoj motorjev, sklopov
ali sestavnih delov plinskih turbin, ki vsebujejo tehnologijo iz podštevilke 9E003a.

9B003

Posebej konstruirana oprema za izdelovanje ali preskušanje krtačastih tesnil plinskih turbin, ki so
konstruirana maksimalno hitrost lopat prek 335 m/s, in posebej zanje konstruirani deli in pribor.

9B004

Orodja, matrice ali naprave za trdotelesno povezovanje (solid state joining) sestavnih delov
plinskih turbin iz superziitin ali titana.

9B005

Sistemi za nadziranje v realnem času (on-line), instrumenti (vključno senzorji) ali oprema za
avtomatsko zbiranje in obdelavo podatkov, ki so posebej konstruirani za uporabo v naslednjih
vetrnih kanalih ali napravah:
Opomba:
Glej tudi številko 9B105.
a) vetrni kanali za hitrosti 2. 1,2 Macha, z izjemo posebej v učne namene konstruiranih kanalov z
dimenzijo izmerjenega preseka (merjeno prečno) < 250 mm;
Tehnična opomba:
Z dimenzijo izmerjenega preseka razumemo premer kroga, stransko dolžino kvadrata ali
najdaljšo stranico pravokomika na največji razširjenosti izmerjenega preseka.
b) naprave za simuliranje tokovnih razmerij pri hitrostih > 5 Machov, vključno obločni vetrni
kanali, plazemski obločni vetrni kanali, udarne valovne cevi, udarni valovni kanali, plinski
kanali in lahki plinski topovi;
c) vetrni kanali ali naprave, z izjemo takih z dvodimenzionalnim presekom, s katerimi je mogoče
simulirati tokovna razmerja z Reynoldsovim številom > 25 x 106.

9B006

Posebej konstruirana oprema za preskušanje zvočnega nihanja, s katero je mogoče proizvajati nivo
zvočnega tlaka £ 160 dB (glede ..a 20 mikropascalov) z nazivno izhodno močjo ž 4 kW pri
temperaturi preskuševalne celice > 1.273 K (1.000 °C), ter posebej konstruirani dajalniki
izmerjenih vrednosti, merilni trakovi raztezanja, merilniki pospeškov, termoelementi ali kvarčni
grelni elementi.
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9B007

Posebej konstruirana oprema za preskušanje integritete raketnih motorjev s pomočjo drugih
nedestruktivnih preskuševalnih postopkov kot planarni rentgen ali temeljne fizikalne ali kemijske
analize.
Opomba:
Rentgenska oprema: glejpodštevilko 3A00Je5.

9B008

Posebej konstruirani dajalniki izmerjenih vrednosti za neposredno merjenje stenskega trenja
preskuševalnih tokov s temperaturo zajezne točke > 833 K (560 °C).

9B009

Orodja, ki so posebej konstruirana za izdelovanje prašno metalurških turbinskih rotorskih
komponent, ki lahko obratujejo pri napetostnem nivoju ž 60% natezne trdnosti in temperaturah
kovin ž 873 K (600 °C).

9B105

Vetrni kanali za tokovne hitrosti > 0,9 Macha, ki so primerni za leteča telesa in njihove
podsisteme.
Opomba:
Glej tudi številko 9B005.

9B106

Okoljske preskuševalne komore in brezodmevni prostori, kot sledi:
a) okoljske preskuševalne komore za simuliranje naslednjih letalnih pogojev:
1. vibracijske okolice £ g 10 RMS med 20 in 2.000 Hz in pri prenosnih močeh > 5 kN in
2. višina £ 15.000 m ali
3. temperaturno območje od 223 K (-50 °C) do 398 K (+125 °C) ali več;
b) brezodmevni prostori za simuliranje naslednjih letalnih pogojev:
1. zvočni okoljski pogoji s skupnim nivojem zvočnega tlaka £ 140 dB (glede na 20 |i Pa) ali z
nazivno izhodno močjo > 4 kW in
2. višina S: 15.000 mali
3. temperaturno območje od 223 K (-50 CC) do 398 K (+125 °C) ali več.

9B115

Izdelovalna oprema, ki je konstruirana izključno za sisteme, podsisteme ali sestavne dele iz
številke 9A005 do 9A009, 9A011, 9A101, podštevilke 9A105a, številke 9A106, 9A108, 9A109,
9A111 ali 9al 16 do 9A119.

9B116

Izdelovalne naprave, ki so konstruirane izključno za sisteme, podsisteme ali sestavne dele iz
številke 9A004 do 9A009, 9A011, 9A101, 9A104, podštevilke 9A105a, številke 9A106, 9A108,
9A109, 9AI11 ali 9A116 do 9AI19.

9B117

PreskuŠevalna stojala za testiranje raketnih motorjev ali trdosnovnih ali tekočinskih raketnih
motorjev z eno izmed naslednjih lastnosti:
a) konstruirana za potisk > 90 kN ali
b) simultano merjenje treh potisnih komponent.

9C

PROGRAMI ZA OBDELAVO PODATKOV (PROGRAMSKA OPREMA)

9C001

Programska oprema, kije potrebna za razvoj opreme ali tehnologije iz številke 9A, 9B ali 9E003.

9C002

Programska oprema, ki je potrebna za izdelavo opreme iz številke 9 A ali 9B.

9C003

Programska oprema, kije potrebna za uporabo popolnoma digitaliziranih elektronskih regulatorjev
(FADEC = Full Authority Digital Electronic Engine Control) za pogonske sisteme iz "številke 9A
ali opremo iz številke 9B, kot sledi:
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a) programska oprema v digitalnih elektronskih regulatorjih za pogonske sisteme, letalske in
vesoljske preskuševalne naprave ali preskuševalne naprave za zrak vsrkavajoče letalske
motorje;
b) programska oprema s toleranco napake, ki se uporablja v FAJDEC sistemih za pogonske sisteme
in pripadajoče preskuševalne naprave.
9C004

Programska oprema, kot sledi:
a) programska oprema, ki ni evidentirana v številki 2D101 in je posebej razvita za vibracijske
preskuševalne naprave z digitalnim krmiljenjem realnega časa in individualnimi vzbujevalniki
(proizvajalci tlaka) z maksimalno prenosno močjo > 100 kN;
b) programska oprema za dvo- ali tridimenzionalni viskozni tok, ki je potrebna za načrtno
modeliranje motornega toka inje validirana s podatki vetrnega kanala ali letalnega preskusa;
c) programska oprema, ki je potrebna za razvoj ali- izdelavo popolnoma digitaliziranih
elektronskih naprav za preskušanje v realnem času za motorje ali sestavne dele iz podštevilke
9A;
d) programska oprema za preskušanje plinskoturbinskih motorjev, sklopov ali sestavnih delov, ki
je posebej razvita za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov v realnem času s samostojno
regulacijo med procesom preskušanja, vključno dinamične nastavitve preskušancev ali
preskuševalnih pogojev;
e) programska oprema, ki je posebej razvita za krmiljenje procesa vlivanja z usmerjenim
strjevanjem in monokristaliničnim strjevanjem;
f) programska oprema v obliki izvirnih, ciljnih ali strojnih kodov, ki je potrebna za uporabo
aktivnih izravnalnih sistemov za regulacijo cepljenja konic gonilnih lopat.
Opomba:
Podštevilka 9D004f ne vključuje programsko opremo, ki je integrirana v neevidentirani opremi ali
potrebna za servisne dejavnosti, ki so povezane s kalibriranjem, remontom ali aktualiziranjem
sistema za aktivno regulacijo cepljenja.

9C101

Programska oprema, ki je razvita izključno za uporabo opreme iz številke 9B105, 9B106, 9B116
ali 9B117.

9C103

Programska oprema, kije razvita izključno za modeliranje, simuliranje ali integracijo načrtovanja
sistemov iz številke 9A004 ali 9A104 ali podsistemov iz Številke 9A005, 9A007, podštevilke
9A105a, 7tevilke 9A106 do 9A108, 9A116 ali 9A119.
Opomba:
V številki 9DJ03 evidentirana programska oprema ostaja evidentirana, če je kombinirana s
strojno opremo iz številke 4A102.
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9E

TEHNOLOGIJA

9E001

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj opreme ali programske opreme iz
podštevilke 9A001c, številke 9A004 do 9A011, 9B ali 9D.

9E002

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za izdelavo opreme iz podštevilke 9A001c,
številke 9A004 do 9A011 ali 9B.
Opomba:
1. V številki 9E evidentirana razvojna in izdelovalna tehnologija za plinskoturbinske motorje
ostaja evidentirana, če se uporablja kot tehnologija, kije potrebna pri popravilu, modernizaciji
ali remontu. Vključeni niso podatki, risbe ali dokumentacija za vzdrževalne dejavnosti, ki so
neposredno povezane s' kalibfiranjem, montažo ali zamenjavo poškodovanih ali zamenljivimi
okvarjenimi deli (LRU), vključno zamenjava celotnih motorjev ali motorskih modulov.
Tehnologija za popravila evidentiranih struktur, laminatov' ali materialov: glej podštevilko
1E002/.

2.

9E003

Tehnologija, kot sledi:
a) tehnologija, kije nujno potrebna za razvoj ali izdelavo naslednjih sestavnih delov ali sistemov
plinskoturbinskih motorjev:
1. usmerjeno strjene gonilne ali vodilne lopate plinskih turbin ali krovni trakovi (tip shrouds)
za temperature plina v lopatnega kanala > 1.593 K (1.320 °C),
2. gonilne ali vodilne lopate ali krovni trakovi z eno samo homogeno kristalno mrežo,
3. večpokrovne izgorevalne komore s srednjo izstopno temperaturo gorenja > 1.643 K (1.370
°C) ali gorilne komore s termično ločenimi plamenicami (comustion liner), nekovinskimi
plamenicami ali nekovinskimi oplaščenji,
4. iz organskih vezivnih materialov izdelani sestavni deli za obratovalne temperature > 588 K
(315 °C) ali sestavni deli iz vezivnih materialov s kovinsko matriko, materialov s
keramično matriko in intermetalnih ali intermetalno ojačanih materialov iz številke 1A002
ali 1C007,
5. nehlajene turbinske gonilne ali vodilne lopate ali krovni trakovi, ki niso opisani v
podštevilki 9E003al in 2, ki so izpostavljeni temperaturam plina v lopatnem kanalu 2
1.643 K (1.370 °C),
6. hlajene turbinske gonilne ali vodilne lopate ali krovni trakovi, ki niso opisani v podštevilki
9E003al in 2, ki so izpostavljeni temperaturam plina v lopatnem kanalu ž 1.643 K (1.370 °
C),
7. s spajanjem v trdnem stanju (solide state joining) povezane kombinacije lopatnih
listov/plošč,
S. sestavni deli plinskoturbinskih motorjev, pri katerih se uporablja tehnologija difuzijskega
varjenja iz podštevilke 2E003b,
9. sestavni deli plinskoturbinskih motorjev, ki rotirajo s toleranco poškodbe in pri katerih se
uporabljajo materiali prašne metalurgije iz podštevilke lC002b,
10. FADEC (Full Authoritv Digital Electronic Engine Control) za plinskoturbinske motorje in
kombinirane pogone ter pripadajoči diagnostični elementi, senzorji in posebej razviti
sestavni deli,
11. tokovni kanali s spremenljivo geometrijo in pripadajoči regulacijski sistemi za
a) plinske generatorske turbine,
b) puhala (fans) ali delovne turbine,
c) potisne šobe,
Opombe:
J. Tokovi kanali s spremenljivo geometrijo in pripadajoči regulacijski sistemi ne
vključujejo vhodne vodilne lopate, nastavljiva puhala (Jan), nastavljive vodilne vence
ali izpihovalne ventile za kompresorje
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2. Podštevilka 9E003all ne vključuje razvojno ali izdelovalno tehnologijo za tokovne
kanale s spremenljivo geometrijo za povratni potisk.
12. sistemi za regulacijo cepljenja konic gonilnih lopat s tehnologijo aktivnega okrovnega
izravnavanja, kije omejena na konstrukcijske in razvojne podatke,
13. plinski ležaji za rotorske sklope plinskoturbinskih motorjev,
14. votle gonilne lopate puhal velike profilne globine ali vzajemno podpiranje lopat;
b) tehnologija, kije nujno potrebna za razvoj in izdelavo
1. letalnih modelov za vetrne kanale s senzorji z nemotilnim delovanjem na zračni tok, ki
lahko "prenašajo podatke iz senzorjev v sistem za zbiranje podatkov,
2. propelerski lsiti in listi propelerskih puhal iz vezivnih materialov, ki lahko prevzemajo več
kot 2.000 kW pri letalnih hitrostih > 0,55 macha;
c) tehnologija, ki je nujno potrebna za razvoj ali izdelavo sestavnih delov za piinskoturbinske
motorje z uporabo laserskih postopkov, postopkov z vodnim curkom ali elektrokemičnih/iskmo
erozivnih postopkov za izdelavo vrtin z
1. a) globinami > Štirikratnika njihovega premera,
b) premeri < 0,76 mm in
c) vrtalnimi koti ž 25° ali
2. a) globinami > petkratnik njihovega premera,
b) premeri < 0,4 mm in
c) vrtalnimi koti > 25°;
Opomba:
V smislu podštevilke 9E003c je vrtalni kot merjen z ravnine, ki poteka tangencionalno na
površino lopamega lista v točki, v kateri središčnica vrtine stopa na površino lista.
d) tehnologija, ki je nujno potrebna za razvoj ali izdelavo močnostnih prenosnih sistemov za
helikopterje ali zračna plovila z obračalnim rotorjem ali gibljivim krilom,
1. ki lahko po izpadu mazanja obratujejo še vsaj 30 minut,
2. ki imajo delovno težo > 8,87 kW/kg;
e) 1.

2.

tehnologija za razvoj ali izdelavo dizelskih pogonskih sistemov za kopenska vozila z vsemi
naslednjimi tehničnimi podatki:
a) prostornina boksa < 1,2 m3,
b) skupna moč > 750 kW, na podlagi 80/1269/EEC, ISO 2534 ali enakovrednega
nacionalnega standarda in
c) močnostna gostota > 700 kW/m3 prostornine boksa,
Tehnična opomba:
Prostornina boksa se meri kot produkt treh, druga z drugo navpično stoječih dimenzij:
dolžina: dolžina ročične gredi od čelne strani motorja do prirobnične plošče vztrajnika,
širina: največja izmed naslednjih dimenzij:
aj zunanja razdalja med ventilskimipokrovi,
b) razdalja med zunanjimi robovi cilindrskih glav ali
c) premer ohišja vztrajnika,
višina: največja izmed naslednjih dimenzij:
a) razdalja med središčnico ročične gredi in zgornjim robom ventilskega
pokrova (ali cilindrske glave) plus dvojni hod ali
b) premer ohišja vztrajnika.
tehnologija, ki je nujno potrebna za izdelavo posebej razvitih sestavnih delov za
močnostne dizelske motorje, kot sledi:
a) tehnologija, ki je nujno potrebna za izdelavo motorskih sistemov, pri katerih se za vse
naslednje sklope uporabljajo keramični materiali iz številke 1C007:
I. cilindrske tekalne puše,
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2. bati,
3. cilindrske glave in
4. en ali več drugih elementov (vključno izpustile odprtine, turbpolnilniki, ventilna
vodila, ventilni sklopi ali izolirane vbrizgovalne šobe),
b) tehnologija, ki je nujno potrebna za izdelavo tubropolnilniških sistemov z
enostopenjskimi kompresorji z vsemi naslednjimi lastnostmi:
1. obratovanje pri tlačnih razmerjih 4:1 ali več,
2. masni pretok v območju od 30 do 130 kg/min in
3. spremenljivost tokovnega preseka v kompresorskem ali turbinskem območju,
c) tehnologija, ki je nujno potrebna za izdelavo sistemov za vbrizgavanje goriva, ki imajo
posebej konstruiran primernost za uporabo različnih goriv (npr. dizelsko ali reaktivno
gorivo), ki pokrivajo viskoznostrio območje od dizelskega goriva (2,5 cSt pri 310,8 K
(37,8 °C)) do bencina (0,5 cSt pri 310,8 K (37,8 °C)), z obema naslednjima lastnostima:
1. vbrizgana količina > 230 mm2 na vbrizg na cilinder in
2. posebej konstruirani elektronski regulatorji za avtomatsko preklapljanje
karakteristik števila obratov v odvisnosti od lastnosti goriva za dosego konstantne
karakteristike vrtilnega momenta s pomočjo primernih senzorjev,
3. tehnologija, ki je nujno potrebna za razvoj ali izdelavo močnostnih dizelskih motorjev z
mazanjem s trdim, plinskim faznim ali tekočinskim filmom (tudi v kombinaciji) cilindrske
stene za obratovanje pri temperaturah > 723 K (450 °C), ki se merijo na cilindrski steni na
zgornji meji poti zgornjega batnega obročka.
Tehnična opomba:
Močnostni dizelski motorji so dizelski motorji s srednjim, specifičnim efektivnim tlakom > 1,8
MPa pri številu vrtljajev 2.300 min'1, če je nazivno število vrtljajev vsaj 2.300 min-'.
9E101

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za razvoj ali izdelavo opreme iz številke
9AI01, 9A104, podštevilke 9A105a, številke 9A106, 9A108 do 9A111 ali 9A115 do 9A119.

9E102

Tehnologija skladno s Splošno opombo k tehnologiji za uporabo opreme ali programske opreme iz
številke 9A004 do 9A011, 9AI04, podštevilke 9A105a, številke 9A106, 9A108 do 9A011, 9A1 ]5
do 9A119, 9B105, 9B106, 9B115 do 9B117, 9D101 ali 9D103.
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Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE
ODNOSE IN RAZVOJ
Ljubljana, Kotnikova S
tel.: 178-35-51
fax.: 178-36-11

Datum: 26.01.2000

ZADEVA: Izjava o skladnosti predloga zakona o izvozu blaga z dvojno rabo

1 Naslov predloga gradiva:
Predlog Zakona o izvozu blaga z dvojno rabo
2 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predlo/eno
gradivo:
/
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
/

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Predlog zakona je povzet po naslednji direktivi:
Council Regulation (EC) No 3381/94 (amandma No 0837/95)
b) Alije predlog akta usklajen z ostalimi'vrri prava 'ES
Predlog zakona je v celoti usklajen z ostalimi viri prava ES.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
Jih ni.
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4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (leto)
/
5 Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino
Obstajajo le delovni oz. nelektorirani prevodi direktive.
6 Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik
Obstaja delovni prevod predloga zakona v angleščini.
7 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov rPhare, TAlEX. Komisija ES. države članice
ES. SIGMA. OECD. Univerza,...)
/
8 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev
Sprejem Zakona o izvozu blaga z dvojno rabo je vsebovan v Državnem programu pod
točko 1.1.4. Politika mednarodnih ekonomskih odnosov, zaporedna številka 054, področje:
Zunanje trgovinska in carinska ureditev

dr. Marjan SENJUR
MINISTER

Jelka PFEtETR
Sektor za mednarodno
pravne zadeve
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Predlog zakona o

SPREMEMBI

SPORAZUMA

SLOVENIJE

ZAKONA

MED

IN

MADŽARSKE

0

ŽELEZNIŠKEM,

0

RATIFIKACIJI

VLADO

VLADO

REPUBLIKE

REPUBLIKE

MEDNARODNEM

CESTNEM

KOMBINIRANEM

IN

VODNEM

TRANSPORTU

(BHUMKT)
- EPA 1081 - II -

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

številka: 343-06/98-3 (T)
Ljubljana, 14. februarja 2000
Vlada Republike Slovenije je na 145. seji dne 3. februarja 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
madžarske o mednarodnem železniškem,
°estnem in vodnem kombiniranem transportu,

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

k' 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63 člena zakona o zunanjih zadevah.

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
epublike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in
godnem kombiniranem transportu, podpisan v Moravskih Toplicah
one 27. avgusta 1996.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:
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SPORAZUM

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
in
VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE
o mednarodnem
železniškem, cestnem in vodnem
kombiniranem transportu
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Vlada Republike Slovenije

d) Cestni dovoz in odvoz na začetku in koncu kombiniranega
transporta je prevoz tovora ali tovornih enot med nakladališčem
ali razkladališčem tovora in najbližjim terminalom
kombiniranega transporta in katerega dolžina poti (merjena
po zračni črti) je na območju ene pogodbenice določena v
soglasju z drugo ob upoštevanju načela vzajemnosti in
krajevnih danosti.

in
Vlada Republike Madžarske
v

e) Terminal za kombinirani transport in RO-RO pristanišče ie
pretovorna postaja oz. kraj (železniška/pristaniška), kjer se
prekladajo (nakladajo, razkladajo) motorna tovorna vozila ali
tovorne enote za kombinirani transport in ki je opremljen za
ravnanje s temi motornimi tovrnimi vozili in tovornimi enotami.

nadaljevanju: pogodbenici, sta se

žavedajočse^ da je za blagovno menjavo nujno potreben učinkovit
Mednarodni transport;
fife-Jspoznanju, okoljevarstvenih prednosti učinkovitega
kombiniranega transporta in ob upoštevanju prednosti smotrnih
oblik kombiniranega transporta pri premagovanju morebitnih
omejitev v prometni infrastrukturi;

f) Kabotažne vožnie oziroma cestni dovoz in odvoz v
nespremlianem kombiniranem transportu so dovoz in odvoz
naloženih ali praznih priklopnikov, zamenljivih tovorišč ali
zabojnikov v okviru nespremljanega kombiniranega
transporta, ki se opravlja na ozemlju ene pogodbenice z
motornimi tovornimi vozili, registriranimi na ozemlju druge
pogodbenice.

^Uirepričanju, da razvijanje kombiniranega transporta pomeni
Možnost reševanja težav mednarodnega prometa;
^—Mm&nam opravljanja učinkovitega mednarodnega
kombiniranega transporta

g) Spremljani kombinirani transport je transport, pri katerem se
prevaža motornotovorno vozilo s priklopnikom ali brez njega,
vlačilec skupaj s priklopnikom na železniškem vozilu ali ladji.
Voznik motornega tovornega vozila potuje skupaj z motornim
tovornim vozilom.

sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Ta sporazum zajema mednarodni kombinirani transport, vključno
s transportom za lastne potrebe, ki se opravlja:

h) Nespremliani kombinirani transport je transport, pri katerem
se prevaža na železniškem vozilu ali ladji priklopnik,
polpriklopnik, zamenljivo tovorišče ali zabojnik.

dilrio po železnici ali vodnih poteh, delno pa s cestnimi
motornimi tovornimi vozili, registriranimi v državi ene od
Pogodbenic,
M^d ozemljema pogodbenic ali čez ozemlje ene ali obeh
Pogodbenic z vozili, registriranimi v tretji državi, pri
spremljanem kombiniranem prevozu.

Potujoča avtocesta (Ro-La) je transport motornih tovornih
vozil na posebnem ali običajnem železniškem vozu.

j)

RO-RO je transport cestnih motornih tovornih vozil z ladje in
nanjo, pri katerem se vozilo zapelje na ladjo na lastnih kolesih.

k) Višia sila (vis rnaior) pomeni repredvidljivo prisilno okoliščino
oziroma oviro.

2. člen
Razlaga izrazov
Za namer,o tega sporazuma uporabljeni izrazi pomenijo naslednje:

3. člen
Kabotažne vožnje v nespremljanem kombiniranem
transportu
1. Pogodbenici se dogovorita za kontingent dovoljenj za
kabotažne vožnje v nespremljanem kombiniranem transportu
za cestni dovoz in odvoz med nakladališčem ali
razkladališčem in terminalom za kombinirani transport ali
pristaniščem, ki ga na ozemlju pogodbenice opravlja
prevoznik, ki je v državi druge pogodbenice upravičen do
mednarodnega kombiniranega transporta, z vozili ali vlačilci,
registriranimi v državi druge pogodbenice, in ki pri dovozu in
odvozu ne prestopijo državne meje. Vzorec dovoljenja je
priloga tega sporazuma.
2. Kabotažne vožnje v nespremljanem kombiniranem transportu
se lahko opravljajo z dovoljenjem brez plačila davka na
motorno vozilo in cestne takse v 30 kilometrskem območju
zračne črte od terminala za kombinirani transport.
3. Pogodbenici se v okviru Mešane komisije za kombinirani
transport, ustanovljene v skladu z 11. členom tega sporazuma,
lahko dogovorita o kabotažni vožnji v nespremljanem
kombiniranem transportu na progi, ki presega dovoljeno
razdaljo.

a

) Mždngrodni kombinirani transport je oblika transporta, pri kateri
prazno ali naloženo cestno motorno tovorno vozilo(vlačilec
in/ali tovorna enota) opravi del poti po železnici ali vodni poti z
ozemlja .ne pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice ali
če-' ozemlje ene ali obeh pogodbenic, pri tem pa tovorno
vozilo opravi prevoz po cesti samo med krajem odpreme ali
krajem cilja in najbližjim - za nakladanje in razkladanje
Primernim - železniškim terminalom ali pristaniščem (na vodi)
(PO-RC).
j*93.tftqL.motorno tovorno vozilo je kakršnokoli cestno vozilo
na motorni pogon, namenjeno prevozu blaga, ki je proizvedeno
ali izdelano skladno s tehničnimi predpisi, vključno s
kakršnimkoli njemu priključenim priklopnikom ali
polpriklopnikom.

c

' Zamsriliivo tovoriščn in 7ahnjnik ja 20 čevljev (6m) dolga ali
daljša tovora enota, ki jo je mogoče dvigniti oz, položiti na
motorno vozilo
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4. Terminali za kombinirani transport
a) železniški terminali:
V Sloveniji:
Celje
Ljubljana Moste
Koper
Maribor
Murska Sobota (načrtovano)
Na Madžarskem:
Budimpešta - Jozsefvaros
Budafok - Haros
Debrecen
Miskolc Gomori pu.
Sopron
Szeged - Kiskundorozsma
Szolnok
Zahony
b) Pristanišča:
V Sloveniji:
Koper
Na Madžarskem:
Budimpešta RO-RO pristanišče (Budapest, Cserhalom u.2)
Baja (načrtovano)
Gyor - Gonyou (načrtovano)
5

O letni količini vzajemno zagotovljenega kontingenta posebnih
dovoljenj po prvem odstavku tega člena se pogodbenici
dogovorita v okviru mešane komisije, ustanovljene v skladu
z 11. členom tega sporazuma. Ta posebna dovoljenja so
časovno omejena in se izdajajo za eno leto. Njihova veljavnost
se lahko ponovno podaljša v okviru dogovorjenega
kontingenta.

6. Časovno omejeno posebno dovoljenje po prvem odstavku
tega člena in pogodbo CIM-UIRR oziroma ladijski tovorni list
mora imeti voznik pri sebi pri odvozu in dovozu. Dovoljenje se
cestnemu prevozniku izda za določeno cestno motorno
tovorno vozilo ov: vlačilec, ki pa hkrati velja tudi za priklopnik
oz. polpriklopnik, ki ga ima priključenega.
7. Motorno tovorno vozilo ali vlačilec za opravljanje kabotažnih
voženj v okviru nespremljanega kombiniranega transporta
se lahko shrani na območju terminala za kombinirani prevoz
ali na parkiriščih zunaj
območja cest v istem kraju ali v
neposredni soseščin1 terminala ali pristanišča, enako tudi na
zasebnih površinah na podlagi dovoljenja pristojnih oblasti.
Vozil nI dovoljeno puščati na javnih površinah, ki za to niso
določene.
8. V okviru nespremljanega kombiniranega transporta je treba
kabotažne vožnje med nakladališčem in razkladališčem ter
terminalom za krmbinirani transport opraviti po najkrajši
običajni dovoljeni poti.
9. Pri opravljanju kabotažnih voženj v nespremljanem
kombiniranem transportu mora biti prevoznik istoveten s
pošiljateljem ali pooblaščenim izvajalcem transporta tovora,
ki ga je prevzel za transport.
Drugih transportnih dejavnosti ni dovoljeno opravjjati.

4. člen
Spremljani kombinirani transport
(Potujoča avtocesta; Ro-La)
1. Odnos glede uporabe spremljanega kombiniranega transporta
iz države ene pogodbenice v državo druge pogodbenico ali
čeznjo bosta pogodbenici urejali na podlagi potreb in odločali
o njegovem izvajanju.
2. Problematiko glede potujoče avtoceste bosta pogodbenici
urejali na podlagi vsakokratnih možnosti in potreb.
3. Pogodbenici bosta čas postanka vlaka na mejnem prehodu
pri transportu v sistemu oprtnega vlaka omejili na 30 minut.
5. člen
Uporaba dovoljenj
1. Posebno dovoljenje iz 3. člena tega sporazuma je treba imeti
pri vsakem prevozu po ozemlju pogodbenice v vozilu in ga
predložiti na zahtevo nadzornih organov. Nepooblaščeni
popravki na posebnem dovoljenju so prepovedani in so v ta
namen predvidene sankcije v 8. členu tega sporazuma
2. V smislu tega sporazuma bodo posebna dovoljenja po 3.
členu tega sporazuma medsebojno izdajali vsakokratni
pristojni slovenski in madžarski organi.

6. člen
Pomoč kombiniranemu transportu
1. Pogodbenici bosta pri svojih železniških upravah, družbah
za kombinirani transport in podjetjih za vodno plovbo vplivali,
da se v okviru možnosti dogovorijo za učinkovite usklajevalne
ukrepe ob upoštevanju prednosti, ki jih ima predvsem
nespremljani kombinirani transport.
2. Pogodbenici bosta v okviru svojih možnosti podpirali
posodobitev infrastrukture, potrebne za uspešno odvijanje
kombiniranega transporta po tem sporazumu.
3. Pogodbenici bosta dovoz in odvoz, povezan s kombiniranim
transportom, oprostili prepovedi vožnje ob koncu tedna in
praznikih.
4. Pogodbenici si bosta v okviru možnosti prizadevali ustvariti
razmere za transport cestnih motornih tovornih vozil v dovozu
in odvozu s skupno maso 44 ton.
5. Pogodbenici si bosta prizadevali za prenos carinskih
postopkov z meje na terminale za kombinirani transport, s
čimer bi se izognili predolgim in nepotrebnim postankom na
mejnih postajah.
6. Pogodbenici si bosta prizadevali, da bodo železniška
infrastruktura in mejni postopki v železniškem prometu
usklajeni s predpisi in normativi sporazuma AGTC (Sporazum
o pomembnih progah kombiniranega transporta in pripadajočih
napravah).
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7. člen
Sodelovanje

10. člen
Krizne razmere

1- Pogodbenici bosta spodbujali železnice, da v sodelovanju z
družbami in podjetji, ki so udeleženi v kombiniranem transportu,
izdelajo konkurenčne ponudbe za kombinirani transport, s
posebnim poudarkom na kakovosti transporta, skrajšanju
časa prevoza in izpolnjevanju rokov. Prav tako jih bosta
spodbujali k oblikovanju takšnih tarif, ki jih je mogoče
ekonomsko utemeljiti.

Pogodbenici bosta pri kombiniranem transportu ob prekinitvi
prometa v trajanju nad dvanajst ur zaradi višje sile ali tehničnih
težav sprejeli posebne usklajene ukrepe, da bi zagotovili nemoteno
odvijanje mednarodnega prometa.
11. člen
Mešana komisija

2- Pogodbenici si bosta prizadevali, da se bo cestni transport v
čim večji meri uporabljal pri kombiniranem transportu.

1. Pogodbenici bosta za izvajanje tega sporazuma ustanovili
Mešano komisijo za kombinirani transport iz predstavnikov
svojih pristojnih organov. Podrobna navodila o delu in sestavi
mešane komisije bo opredeljeval poslovnik te komisije. Seje
mešane komisije se bodo sklicale najmanj enkrat letno
izmenoma na ozemlju pogodbenic.

3- Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta z namenom
usklajevanja medsebojno obveščali o takšnih ukrepih, ki bi
lahko vplivali na nadaljnji razvoj kombiniranega transporta.
Za spodbujanje kombiniranega transporta in razreševanje
morebitnih težav lahko predlaga vsaka pogodbenica sklic
mešane komisije, ustanovljene po 11. členu tega sporazuma.

2. Mešana komisija ima pravico predlagati spremembe in
dopolnitve tega sporazuma. Te spremembe in dopolnitve
začnejo veljati z izmenjavo diplomatskih not po predhodnem
postopku, ki velja za odobritev sporazuma.

8. člen
Kršitev določil

3. Mešana komisija bo svoje odločitve glede točke f) 2. člena in
prvega, tretjega in petega odstavka 3. člena tega sporazuma
sprejemala v sodelovanju z Mešano komisijo iz 3. člena
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko
o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in
tovornega prevoza, ki je bil sklenjen 14. februarja 1992 v
Budimpešti.

1

- Prevozniki oz. špediterji ali njun član, uslužbenec morajo
spoštovati veljavne predpise države druge pogodbenice.

2- Če prevozniki oz. špediterji, njihovi člani, uslužbenci kršijo
predpise države druge pogodbenice ali določila tega
sporazuma, bodo pristojne oblasti tiste pogodbenice, kjer je
bilo izdano prometno dovoljenje za vozilo, na zahtevo pristojnih
organov pogodbenice, kjer je bil prekršek storjen, lahko
sprejele enega od teh ukrepov:

12. člen
Začetek veljavnosti

a) opozorilo prevozniku oz. špediterju, naj upošteva veljavne
predpise,

1. Ta sporazum je treba odobriti v skladu z veljavno zakonodajo
pogodbenic in začne veljati 30. dan po prejemu zadnjega
diplomatskega obvestila o odobritvi.

b) Drenehanje izdajanja dovoljenj prevozniku oz. špediterju
ali odvzem že izdanih dovoljenj za obdobje, za katero ga
je pristojni organ druge pogodbenice izključil iz prometa.
3

2. Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na tiste pravice ali
obveznosti obeh držav, ki so vsebovane v drugih, za obe
strani že veljavnih sporazumih, oogovcrih ali predpisih.

Pristojni organi se medsebojno obveščajo o sprejetih ukrepih.

4

- Ta člen se ne nanaša na ukrope, ki jih sprejmejo sodišča ali
organi tiste pogodbenice, na katere ozemlju je bil storjen
prekršek.

13. člen
Trajanje sporazuma

9. člen
Varstvo podatkov

Pogodbenici skleneta sporazum za nedoločen čas, ki pa ga lahko
katerakoli pogodbenica pisno odpove. V primeru odpovedi preneha
sporazum veljati po preteku šestih mesecev od prejema obvestila
o odpovedi.

• Pogodbenici izjavljata, da bosta pri postopkih v zvezi s kršitvijo
'ega sporazuma varovali vse podatke in informacije pred
tretjo osebo.

Sestavljeno v Moravskih Toplicah dne 27. avgusta 1996 v dveh
izvodih v slovenskem in madžarskem jeziku. Besedili sta enako
verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije

Z Podatki in informacije iz prvega odstavka tega člena se lahko
dajejo za statistične namene ter organom tožilstva in sodišča
Pogodbenice, če je to nujno zaradi kazenskega postopka.
Drugim se podatki lahko dajejo le na podlagi predhodnega
dovoljenja nosilca podatkov.

Igor Umek l.r.

Za Vlado
Republike Madžarske
dr. Karoly Lotz l.r.

Pri dajanju podatkov se upošteva zakonodaja vsake države
pogodbenice.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za promet in zveze

odstavka 3. člena navedenega sporazuma oz. na progah, ki
odstopajo od drugega odstavka 3. člena sporazuma, vendar
morajo biti usklajene v okviru mešane komisije, ustanovljene po
tem sporazumu na podlagi tretjega odstavka 3. člena navedenega
sporazuma.
Proge:

Država, v kateri je vozilo registrirano:
število dovoljenih voženj: neomejeno

Cestnemu motornemu tovornemu vozilu, ki opravlja storitve na
podlagi tega dovoljenja, ni dovoljeno opravljati le-teh na ozemlju
zunaj Republike Slovenije.

DOVOLJENJE
za opravljanje kabotažnih voženj v nespremljanem
kombiniranem transportu

Ime in priimek prevoznika (naziv firme):
Popolni naslov prevoznika (firme):

Dovoljenje se izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o železniškem, cestnem in vodnem mednarodnem
kombiniranem transportu za opravljanje cestnega transporta med
slovenskimi železniškimi terminali in pristaniščem, vključenimi v
kombinirani transport, in kraji dovoza in odvoza ali nakladanja in
razkladanja v okviru mednarodnega kombiniranega transporta
na ozemlju Republike Slovenije.

Veljavno: od:

do:

Morebitne omejitve:
Registrska številka tovornjaka ali vlačilca

Dovoljeno so kabotažne vožnje v razdalji 30 kilometrov zračne
črte od terminala/pristanišča na vodi
na podlagi drugega

Kraj in datum izdaje:

Podpis in žig organa, ki je dovoljenje izdal

POSEBNI POGOJI
1

Dovoljenje je treba imeti v vozilu in ga je treba pokazati na
zahtevo pristojnih organov.

4. Dovoljenje je pri odvozu veljavno samo skupaj z dokumentom
(tovorni list, seznam naloženega blaga itd.), ki potrjuje
predhodni prevoz po železnici. Pri dovozu je kot dokaz treba
predložiti dokument, ki dokazuje rezervacijo za kasnejši
prevoz po železnici. Dovoz in odvoz v kombiniranem
transportu se opravljata po najkrajši v prometu običajni in v
skladu s prometnimi predpisi dovoljeni poti med nakladališčem,
razkladališčem in železniškim terminalom ali pristaniščem, ki
so vključeni v kombinirani transport in so navedeni v četrtem
odstavku 3. člena sporazuma.

2. Dovoljenje se dovoli prevozniku za določeno vozilo. Dovoljenje
jo veljavno hkrati za priklopnik, ki je priključen k motornemu
vozilu, ali za vlačilec ne glede na to, kje je bilo izdano njegovo
prometno dovoljenje. Dovoljenje ni prenosljivo.
3. Dovolienje daje pravico za transport v Republiki Sloveniji
fklrulno s 3. členom sporazuma. Prepovedana sta transport
med kraji na območju Republike Slovenije zunaj obsega,
določenega v drugem odstavku 3. člena sporazuma, oz.
usklajenega dogovora o progah, ki odstopajo od drugega
odstavka 3. člena sporazuma, vendar na podlagi tretjega
odstavka 3. člena sporazuma, kot tudi transport v tretjo ali iz
tretjo države.

5. Lastnik dovoljenja in osebje, ki opravlja transport, morajo
spoštovati vse predpise, ki veljajo za tovorni transport, ki se
opravlja z motornimi vozili v Republiki Sloveniji.
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REPUBLIKA madžarska
Ministrstvo za promet zveze in vodno gospodarstvo
Prometni inšpektorat
Država, v kateri je vozilo registrirano:
število dovoljenih voženj: neomejeno
DOVOLJENJE
opravljanje kabotažnih voženj v nespremljanem
kombiniranem transportu
Dovoljenje se izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena
Sporazuma med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike
lovenije o železniškem, cestnem in vodnem mednarodnem
ombiniranem transportu za opravljanje cestnega transporta med
ovenskimi železniškimi terminali in pristaniščem, vključenimi v
°mbinirani transport, in kraji dovoza in odvoza ali nakladanja in
Skladanja v okviru mednarodnega kombiniranega transporta
na 02
enlju Republike Madžarske.

črte od terminala/pristanišča na vodi
na podlagi drugega
odstavka 3. člena navedenega sporazuma oz. na progah, ki
odstopajo od drugega odstavka 3. člena sporazuma, vendar
morajo biti usklajene v okviru mešane komisije, ustanovljene po
tem sporazumu na podlagi tretjega odstavka 3. člena navedenega
sporazuma.
Proge:
Cestnemu motornemu tovornemu vozilu, ki opravlja kabotažo na
podlagi tega dovoljenja, ni dovoljeno opravljati le-teh na ozemlju
zunaj Republike Madžarske.
Ime in priimek prevoznika (naziv firme):
Popolni naslov prevoznika (firme):
Veljavno: od:

do:

Morebitne omejitve:
Registrska številka tovornjaka ali vlačilca:
Kraj in datum izdaje:

,

Dovoljene so kabotažne vožnje v razdalji 30 kilometrov zračne

Podpis in žig organa,
ki je dovoljenje izdal

POSEBNI POGOJI
1

- Dovoljenje je treba imeti v vozilu in ga je treba pokazati na
zahtevo pristojnih organov.

2- Dovoljenje se dovoli prevozniku za določeno vozilo.
Dovoljenje je veljavno hkrati za priklopnik, ki je priključen k
motornemu vozilu, ali za vlačilec ne glede na to, kje je bilo
izdano njegovo prometno dovoljenje. Dovoljenje ni prenosljivo.
3

Dovoljenje daje pravico za transport v Republiki Madžarski
skladno s 3. členom sporazuma. Prepovedana sta transport
rned kraji na območju Republike Madžarske zunaj obsega,
določenega v drugem odstavku 3. člena sporazuma, oz.
usklajenega dogovora o progah, ki odstopajo od drugega
odstavka 3. člena sporazuma, vendar na podlagi tretjega
odstavka 3. člena sporazuma, kot tudi transport v tretjo ali iz
tretje države.

3. člen
izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

4. Dovoljenje je pri odvozu veljavno samo skupaj z dokumentom
(tovorni list, seznam naloženega blaga itd.), ki potrjuje
predhodni prevoz po železnici.
Pri dovozu je kot dokaz treba predložiti dokument, ki dokazuje
rezervacijo za kasnejši prevoz po železnici.
Dovoz in odvoz v kombiniranem transportu se opravljata po
najkrajši v prometu običajni in v skladu s prometnimi predpisi
dovoljeni poti med nakladališčem, razkladališčem in
železniškim terminalom ali pristaniščem, ki so vključeni v
kombinirani transport in so navedeni v četrtem odstavku 3.
člena sporazuma.
5. Lastnik dovoljenja in osebje, ki opravlja transport, morajo
spoštovati vse predpise, ki veljajo za tovorni transport, ki se
opravlja z motornimi vozili v Republiki Madžarski.

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

poročevalec, št. 13

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem
kombiniranem transportu je bil podpisan v Moravskih Toplicah
dne 27. avgusta 1996.

vožnje po cestnem omrežju pri odvozu oziroma dovozu blaga na
terminale kombiniranega transporta, dokumenti, ki jih mora imeti
izvajalec pri cestnem odvozu in dovozu, sprejem posebnih
ukrepov v vsaki državi pogodbenici, s katerimi bi vzpodbujali
udeležbo izvajalcev v kombiniranem prometu med Slovenijo in
Madžarsko in meddržavni organ - mešana komisija, ki spremlja
izvajanje sporazuma in pristojnim državnim organom obeh držav
predlaga sprejem ustreznih ukrepov za njegovo čim uspešnejše
uveljavljanje.

Eden od sporazumov, s katerimi se urejajo vprašanja
meddržavnega prometa je tudi sporazum o kombiniranem
transportu.
Kombinirani transport je ena od alternativ okolju prijaznejšega
prevoza. Odvija se po vodnih poteh, po železnici in v najmanjši
možni meri po cestnem omrežju.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uresničevanja sporazuma sprememba notranje
zakonodaje ni potrebna. Obveznosti finančne narave iz določb
sporazuma ne izhajajo, razen obveznosti, ki izhajajo iz dela
Mešane komisije, ki se krije v breme rednih proračunskih sredstev
Ministrstva za promet in zveze (proračunska postavka 3345 materialni stroški oziroma proračunska postavka 3669 ■ drugi
odhodki za delo na drugih področjih).

Predlagani sporazum zagotavlja usklajevanje ukrepov za
vzpodbujanje kombiniranega transporta na meddržavni ravni.
Slovenija si prizadeva za sklenitev podobnih sporazumov z vsemi
sosedami in drugimi zainteresiranimi državami.
Sporazum določa pogoje, pod katerimi bo potekal nespremljani in
spremljani kombinirani transport. Posebej so opredeljeni pogoji za
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPURLIKE

VLADO

RUSKE

ZRAČNEM

MED

SLOVENIJE

FEDERACIJE

PROMETU

S

IN

0

PROTOKOLOM

(6RUZP)
EPA 1083-II
številka; 345-09/98-2 (T)
Ljubljana, dne 14/2-2000

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

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
besedilo:
" PREDLOGA ZAKONA o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
vlADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE
FEDERACIJE O ZRAČNEM PROMETU S PROTOKOLOM,

dr. Dimitrij RUPEL; 'minister za zunanje zadeve,
mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze,
dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
mag. Brane LUĆOVNIK, državni sekretar v Ministrstvu
za promet in zveze,
Andrej GRASSEL.LI, državni podsekretar v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

k* g« pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
• člena zakona o zunanjih zadevah.

1. člen

2. člen

^3'ilieira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlač
Vlado
uske federacije o zračnem prometu s protokolom, podpisan
:vi dne
dr 7 cnntnmhM 1 (1QQ
Oskvi
w 7 septembra 1998.

Sporazum s protokolom se v izvirniku v slovenskem in angleškem
jeziku glasi':

' Besedilo izvirnika v ruskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
29
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2. člen
PODELITEV PRAVIC

SPORAZUM
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO RUSKE FEDERACIJE
O ZRAČNEM PROMETU

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici pri opravljanju
mednarodnega zračnega prometa na progah, ki so navedene v
prilogi, pravice, določene v tem sporazumu. Ta promet in te proge
se v nadaljnjem besedilu imenujejo "dogovorjeni promet" in
"določene proge".
2. Pod pogoji določb tega sporazuma imajo prevozniki, ki jih
pogodbenici določita, pri opravljanju mednarodnega zračnega
prometa:

Glede na to, da sta Republika Slovenija in
Ruska' federacija

a) pravico do preleta ozemlja države druge pogodbenice brez
pristanka;

pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je
bila na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
v želji, da razvijata sodelovanje v zračnem prgmetu in da
vzpostavita potrebne temelje za opravljanje rednega zračnega
prometa, sta se

b) pravico do pristanka na ozemlju države druge pogodbenice
v nekomercialne namene v krajih, določenih v prilogi tega
sporazuma;

Vlada Republike Slovenije in

c) pravico do pristanka na ozemlju države druge pogodbenice
v krajih, določenih za ti§to progo v prilogi tega sporazuma,-z
namenom, da vkrcajo in/ali izkrcajo potnike, blago in pošto v
mednarodnem prometu.

Vlada Ruske federacije
(v nadaljnjem besedilu pogodbenici)

3. Določeni prevoznik ene pogodbenice po tem členu nima pravice,
da na ozemlju države druge pogodbenice za plačilo ali najemnino
vkrca potnike, prtljago, blago ali pošto, namenjeno v kakšen drug
kraj na ozemlju države te pogodbenice.

dogovorili o:
1. člen
OPREDELITEV POJMOV

4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih
spopadov, političnih nemirov ali dogodkov ali posebnih in
neobičajnih okoliščin ne more opravljati prometa na svoji običajni
progi, si bo druga pogodbenica prizadevala omogočiti nadaljevanje
takega prometa z ustreznimi spremembami prog, vključno s
podelitvijo pravic za opravljanje možnega prometa za toliko časa,
kot je potrebno.

1. V tem sporazumu in njegovi prilogi izraz:
a) konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem
letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. decembra
1944 ter vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. člena
omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge in
oprernembe veljajo za obe pogodbenici;

3. člen
URESNIČEVANJE PRAVIC

b) "pristojni organ" pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo
za promet in zveze, Sektor za letalstvo ali vsako osebo ali
organ, pooblaščen, da opravlja naloge, ki jih zdaj opravlja
omenjeno ministrstvo, in za Rusko federacijo Zvezno letalsko
upravo Rusije ali vsako osebo ali organ, pooblaščen, da
opravlja naloge, ki jih zdaj opravlja omenjena uprava;

1. Določeni prevozniki v zračnem prometu imajo primerne in enake
možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema
pogodbenic.
2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa morajo določeni
prevozniki ene pogodbenice upoštevati interese prevoznikov, ki
jih je določila druga pogodbenica, da ne bi neupravičeno prizadeli
prometa, ki ga slednji opravljajo na celotnih progah ali na delih
istih prog.

C) "določeni prevoznik" pomeni prevoznika v zračnem
prometu, ki gaje v skladu s 6. členom tega sporazuma določila
posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega
mednarodnega zračnega prometa;

3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni prevozniki
pogodbenic, bo v tesni povezavi z javnimi potrebami po prevozu
na določenih progah; glavni cilj vsakega določenega prevoznika
bo pri sprejemljivem faktorju zasedenosti zagotavljati zmogljivost,
ki bo ustrezala tekočim in razumno predvidenim potrebam po
prevozu potnikov, tovora in pošte med ozemljema njunih držav.

d) "tarifa" pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in blaga
ter pogoje, na podlagi katerih se te cene uporabljajo, vključno
s provizijo in pogoji za agencijske in druge dopolnilne storitve,
izvzeti pa so plačila in pogoji za prevoz pošte;
e) "zračni promet", "mednarodni zračni promet", "prevoznik"
in "pristanek v nekomercialne namene" imajo pomen, kot ga
določa 96. člen konvencije;

4. Pravica vsakega določenega prevoznika do opravljanja
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem druge
pogodbenice in ozemlji tretjih držav se uresničuje v skladu s
splošnimi načeli običajnega razvoja, ki jih priznavata pogodbenici,
in pod pogojem, da se zmogljivost prilagodi:

f) "ozemlje" ima pomen, kot ga določa 2. člen konvencije.
2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na
sporazum vključuje tudi prilogo, razen če ni izrecno drugače
dogovorjeno.

a) zahtevam po prevozu med odhodno in namembno državo;
b) povpraševanju po prevozu na območjih, skozi katera
poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega
prometa;
184
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c) zahtevam glede gospodarnosti dogovorjenega prometa;

4. Pogodbenici se strinjata, da se od navedenih letalskih
prevoznikov zahteva, da spoštujejo letalske varnostne predpise
in zahteve, navedene v tretjem odstavku tega člena, ki jih zahteva
druga pogodbenica za vstop, odhod oziroma dokler so letala na
ozemlju te druge pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja,
da se na njenem ozemlju učinkovito izvajajo primerni ukrepi za
zavarovanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage,
prtljage, blaga in zalog na letalu pred in med vkrcavanjem ali
natovarjanjem. Pogodbenici z naklonjenostjo obravnavata vsako
zahtevo druge pogodbenice za uvedbo primernih posebnih
varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje.

d) zahtevam direktnih letov prevoznika.
5

- Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti poslovanja
določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v skladu z
določbami tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki so lahko
Predvideni s konvencijo.
4. člen
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega letala
oziroma drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti teh letal, njihovih
potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav si pogodbenici
pomagata, s tem da poskrbita za komunikacije in druge ustrezne
ukrepe, da bi se čim hitreje in varno končal tak dogodek ali grožnja.

1

- Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi sta urejena
prihod letal v mednarodnem prometu na ozemlje države te
Pogodbenice
in odhod z njega ali prelet nad tem ozemljem, se
u
Porabljajo tudi za določenega prevoznika (prevoznike) druge
Pogodbenice.
2- Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod potnikov,
Posadke, prtljage, blaga ali pošte na njeno ozemlje, njihovo bivanje
!n odhod, kot so postopki, ki se nanašajo na vstop in izstop,
'zseljevanje, priseljevanje, pregled potnih listin, carinske,
zdravstvene in sanitarne ukrepe, se uporabljajo tudi za potnike,
Posadko, prtljago, blago ali pošto v letalih določenega prevoznika
ruge pogodbenice, dokler so na omenjenem ozemlju.

6. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA
OPRAVLJANJE PROMETA
1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega ali več
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa na določenih
progah. O taki določitvi se pogodbenici pisno obvestita.

3

- Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku v
Primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati
akrsne koli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega
člena.

2. Pristojni organ pogodbenice, ki je prejel tako obvestilo pod
pogoji določb tretjega in četrtega odstavka tega člena brez
odlašanja izda določenemu prevozniku druge pogodbenice
potrebno dovoljenje za opravljanje prometa.
3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od prevoznika, ki ga je
določila druga pogodbenica, pred izdajo dovoljenja za opravljanje
prometa zahteva, naj dokaže, da izpolnjuje pogoje, določene v
zakonih in predpisih, ki jih običajno uporablja omenjeni organ pri
opravljanju mednarodnega zračnega prometa, v skladu s
konvencijo.

5. člen
VARNOST LETALSTVA
1

- V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu
Pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost
varovanja civilnega zračnega prometa pred nezakonitimi dejanji
sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih pravic in
veznosti po mednarodnem pravu pogodbenici še posebej
ravnata v skladu z določbami Konvencije o kaznivih dejanjih in
h drugih dejanjih, storjenih na letalih, podpisane v Tokiu 14.
ptembra 1963, Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve
op'ovov, podpisane v Haagu 16. decembra 1970, Konvencije
Q
zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega
raK0
P!°vstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971, in
n
lenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih
lanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo,
Podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988, ter v skladu z
t °s,ranskimi sporazumi, ki veljajo med pogodbenicama, kakor
' z medsebojnimi sporazumi, ki bodo podpisani kasneje.

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za
opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali določenim
prevoznikom naložiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za
uresničevanje pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima
dokazov, da so druga pogodbenica ali njeni državljani večinski
lastnik in imajo dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki
ga je pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega prometa.
5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje za opravljanje
prometa, lahko kadar koli začne opravljati dogovorjeni promet
pod pogojem, da vozne rede, o katerih se dogovorijo določeni
prevozniki, odobrijo pristojni organi pogodbenic, ter da za ta promet
veljajo tarife, določene v skladu s 13. členom tega sporazuma.

2- Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi
reprečiii nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita
jne'ania Proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, letališč
navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje varnosti
civilnoga letalstva

7. člen
PREKLIC IN ZAČASNA RAZVELJAVITEV
DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE PROMETA
1 .Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati ali začasno razveljaviti
dovoljenje za opravljanje prometa na podlagi pravic, določenih v
2. členu tega sporazuma, ki ga je izdala določenemu prevozniku
druge pogodbenice ali mu določiti take pogoje, ki se ji za
uresničevanje teh pravic zdijo potrebni, če;

p- Pogodbenici ravnata v skladu z določbami o varnosti letalstva
o tehničnih zahtevah, ki jih je določila Mednarodna organizacija
civilno letalstvo, in so opredeljene v prilogah Konvencije o
sdnarodnem civilnem letalstvu, v tisti meri, v kateri te določbe in
a teve veljajo za pogodbenici; pogodbenici zahtevata od letalskih
evoznikov, ki so vpisani v njunem registru ali imajo sedež ali
a no prebivališče na njunem ozemlju, ter od upravljavcev
na
t ®.lm rodnih letališč na njunih ozemljih, da delujejo v skladu s
' varnostnimi predpisi.
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a) nima dokaza, da ima druga pogodbenica, ki je prevoznika
določila, ali njenidržavljani večinski delež lastništva in dejanski
nadzor nad prevoznikom, ali
b) omenjeni prevoznik ne spoštuje veljavnih zakonov in
predpisov pogodbenice, ki daje te pravice, ali
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c) omenjeni prevoznik v drugih pogledih ne opravlja
dogovorjenega prometa pod pogoji, določenimi v tem
sporazumu.

za uporabo navigacijskih in komunikacijskih naprav in storitev se
določijo v skladu s stopnjami in tarifami, ki jih določi vsaka
pogodbenica, in ne smejo biti višje od tistih, ki jih plačujejo domača
letala te pogodbenice, kadar opravljajo redni mednarodni promet.

2. Ta pravica se uresničuje le po posvetovanju s pristojnim
organom druge pogodbenice, razen če sta takojšen preklic,
začasna razveljavitev ali določitev pogojev po prvem odstavku
tega člena nujna za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in
predpisov.

11. člen
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI

8. člen
PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ

1. Da lahko zagotavlja dogovorjeni promet, ima določeni prevoznik
ene pogodbenice pravico, da na ozemlju države druge
pogodbenice ustanovi svoja predstavništva s potrebnim
administrativnim, komercialnim in tehničnim osebjem.

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovoljenja,
ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, priznava tudi druga
pogodbenica, dokler so veljavna.

2. Sestave osebja predstavništva druga pogodbenica ne more
spremeniti. Določitev vodje predstavništva in zgoraj omenjenega
osebja je izključna pravica določenega prevoznika.

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za prelete nad
svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistim spričevalom o
sposobnosti in dovoljenjem, ki jih je njenim državljanom izdala ali
potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga država.

3. Za komercialne dejavnosti velja načelo vzajemnosti. Pristojne
oblasti obeh pogodbenic bodo storile vse potrebno, da bodo
predstavništva določenih prevoznikov druge pogodbenice lahko
nemoteno opravljala svoje dejavnosti.
4. Še posebej vsaka pogodbenica določenemu prevozniku druge
pogodbenice podeli pravico, da na njenem ozemlju prodaja svoje
letalske zmogljivosti neposredno, ali če želi, po agentih. Vsak
prevoznik ima pravico prodajati take prevozne zmogljivosti in
vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v konvertibilni valuti
drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi.

9. člen
OPROSTITEV CARIN IN DAVKOV
1. Letala, ki jih uporablja v dogovorjenem prometu določeni
prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna oprema, zaloge
goriva in maziva ter druge zaloge (vključno s hrano, pijačo in
tobakom) na njih so po prihodu na ozemlje države druge
pogodbenice oproščeni vseh carin in drugih podobnih davkov,
pod pogojem, da ostanejo na letalu, dokler niso ponovno izvoženi.

12. člen
KONVERZIJA IN PRENOS DOHODKA
1. Vsaka pogodbenica prizna določenemu prevozniku druge
pogodbenice pravico, da prosto prenese presežek prihodka nad
izdatki, ustvarjenega pri opravljanju dogovorjenega prometa.

2. Omenjenih carin in drugih podobnih davkov so oproščeni tudi:
a) zaloge na letalu, natovorjene na ozemlju države ene
pogodbenice v količinah, ki jih določajo njeni pristojni organi,
da bi se porabile na letalih, ki jih v dogovorjenem prometu
uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice;

2. Tak prenos se opravlja v skladu z določbami sporazuma, ki
med pogodbenicama ureja finančne zadeve. Če takšnega
sporazuma ali ustreznih določb ni, se prenos v skladu z deviznimi
predpisi pogodbenic opravlja v trdni konvertibilni valuti po uradnem
menjalnem tečaju, ki velja na dan prenosa.

b) rezervni deli, pripeljani na ozemlje države ene pogodbenice,
za vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih v dogovorjenem prometu
uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice;

3. Določbe tega člena ne vplivajo na obdavčevanje dohodka in
kapitala, kar ureja konvencija o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju, sklenjena med pogodbenicama.

c) gorivo in mazivo za letala, ki jih uporablja v dogovorjenem
prometu določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi takrat,
kadar bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem
države pogodbenice, na katerem so bile natovorjene.

13. člen
TARIFE

Pristojbine za opravljene storitve, hrambo in carinska dovoljenja
se bodo zaračunavale v skladu z notranjo zakonodajo
pogodbenic.

1. Tarife, ki jih mora vsak določen prevoznik zaračunavati za
prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, se določijo v
primerni višini, pri čemer se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, kot
so stroški poslovanja, primeren dobiček, značilnosti vsake storitve
in tarife, ki jih zaračunavajo drugi prevozniki.

3. Za predmete, naštete v drugem odstavku tega člena, se lahko
zahteva, da so pod carinskim nadzorom.
4. Običajna letalska oprema ter material, zaloge in rezervni deli, ki
so na letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, smejo biti
izkrcani na ozemlju države druge pogodbenice le z dovoljenjem
njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod njihovim
nadzorom, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v
skladu s carinskimi predpisi.

2. O tarifah iz prvega odstavka tega člena in z njimi povezanih
stopnjah agencijskih provizij za vsako določeno progo se, če l@
mogoče, dogovorijo določeni prevozniki obeh pogodbenic po
posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na
isti progi ali na delu te proge.
3. Tako dogovorjene tarife se predložijo v odobritev pristojnim
organom obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred dnem, ki
je predlagan za njihovo uvedbo. V izjemnih primerih se lahko
omenjena organa dogovorita za krajši rok. Če pristojni organ ne
sporoči drugemu pristojnemu organu v tridesetih dneh od
predložitve, da se s tarifami ne strinja, se šteje, da so tarife potrjene.

10. člen
TAKSE ZA UPORABNIKE
Pristojbine in druge dajatve za uporabo letališč, vključno z njihovimi
objekti, tehničnimi in drugimi napravami in storitvami, kakor tudi
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4- Ce se določeni prevozniki ne morejo dogovoriti ali če tarife ne
Potrdi pristojni organ ene pogodbenice, poskusita pristojna organa
obeh pogodbenic določiti tarifo z medsebojnim dogovorom. Taka
pogajanja se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko se ugotovi,
da se določeni prevozniki ne morejo dogovoriti o tarifi, ali ko
Pristojni organ ene pogodbenice obvesti pristojni organ druge
Pogodbenice, da se ne strinja s tarifo.

3. Če se pogodbenici ne moreta sporazumeti na podlagi omenjenih
postopkov, bosta na zahtevo katere koli pogodbenice spor
predložili v odločitev razsodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka
pogodbenica imenuje svojega, tretjega pa določita tako imenovana.
4. Vsaka pogodbenica svojega razsodnika imenuje v šestdesetih
(60) dneh od dne, ko po diplomatski poti prejme obvestilo z zahtevo
po reševanju spora pred razsodiščem, tretji razsodnik pa mora
biti imenovan v nadaljnjih šestdesetih (60) dneh. Če katera izmed
pogodbenic ne imenuje svojega razsodnika v za to določenem
času ali če tretji razsodnik ni pravočasno imenovan, lahko katera
koli pogodbenica zahteva od predsednika sveta Mednarodne
organizacije civilnega letalstva, da imenuje razsodnika ali
razsodnike, kakor je v posameznem primeru potrebno. Če je
predsednik sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva
državljan ene od pogodbenic ali če iz drugih razlogov ne more
opravljati te naloge, opravi imenovanje podpredsednik, ki ga
nadomešča.

5

- Ce do dogovora ne pride, se spor predloži v postopek, predviden
18. členu.

v

6- Ze sprejeta tarifa velja, dokler se v skladu z določbami tega ali
1
8- člena sporazuma ne določi nova tarifa, vendar ne dlje kot
dvanajst mesecev od dneva, koje pristojni organ ene pogodbenice
sporočil, da se ne strinja s tarifo.
7
Pristojna organa obeh pogodbenic si prizadevata zagotoviti., da
določeni prevozniki spoštujejo dogovorjene tarife, ki so shranjene
pn
njiju, in da noben prevoznik na noben način neposredno ali
Posredno protizakonito ne zmanjšuje katerega koli deleža teh
tarif.

5. Tretji razsodnik, ki je imenovan v skladu s tretjim in četrtim
odstavkom, mora biti državljan tretje države, ter opravlja naloge
predsednika razsodišča.

14. člen
PREDLOŽITEV VOZNEGA REDA

6. Razsodišče sprejema svoje odločitve z večino glasov. Take
odločitve so za pogodbenici obvezujoče. Vsaka pogodbenica plača
stroške svojega člana in stroške svojega zastopanja v arbitražnem
postopku. Stroške za predsednika in vse preostale stroške
pogodbenici krijeta v enakih deležih. V vseh drugih pogledih
razsodišče samo določi svoj postopek.

Določeni prevoznik mora predložiti svoje vozne rede v potrditev
Pristojnemu organu druge pogodbenice najmanj trideset dni pred
začetkom opravljanja dogovorjenega prometa.To velja tudi za
v
sako njihovo spremembo.

7. Obe ali ena od pogodbenic lahko zaprosita razsodišče, da
obrazloži svojo odločitev. Zahteva po ponovni proučitvi odločitve
se lahko vloži v tridesetih (30) dneh le ob novo nastalih okoliščinah,
ki lahko zaradi svojih značilnosti odločilno vplivajo na izzid zadeve,
ter med postopkom odločanja niso bile znane niti razsodišču, niti
pogodbenici, ki zahteva ponovno proučitev odločitve.

15. člen
STATISTIČNI PODATKI
Pri

s'ojna organa obeh pogodbenic si medsebojno na zahtevo
'•^menjavata statistične podatke za posamezno obdobje ali druge
podobne informacije, ki se nanašajo na dogovorjeni promet.

Zahtevo po obrazložitvi in po ponovni proučitvi odločitve mora
obravnavati razsodišče, ki je odločitev sprejelo. Če to ni mogoče,
bo v skladu z določbo tega člena ustanovljeno "ad hoc"
razsodišče.

16. člen
DIREKTNITRANZIT
-a potnike, prtljago in blago v direktnem tranzitu čez ozemlje ene
Pogodbenice in ki ne zapustijo območja letališča, določenega v ta
"amen,
velja, razen varnostnih ukrepov proti nasilnim dejanjem
in
mračnemu piratstvu, le poenostavljen nadzor. Prtljaga in tovor v
p'raktnem tranzitu sta oproščena carin in drugih podobnih davkov,
"stcjbine za opravljene storitve, hrambo in carinjenje se bodo
zaračunavale v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.

19. člen
SPREMEMBE
1. Če pogodbenica želi spremeniti določbe tega sporazuma ali
njegove priloge, lahko o predlagani spremembi zahteva
posvetovanja med pristojnima organoma obeh pogodbenic.
Spremembe sporazuma začnejo veljati, ko so potrjene z
izmenjavo not po diplomatski poti. Priloga se lahko spremeni z
dogovorom med pristojnima organoma pogodbenic.

17. člen
POSVETOVANJA

2. Če se sklene kakršna koli splošna večstranska konvencija o
zračnem prometu, ki zavezuje pogodbenici, se ta sporazum
spremeni, tako da je v skladu z določbami te konvencije.

^saka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje glede
^resničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve tega sporazuma.
Posvetovanja med pristojnima organoma se morajo začeti
v .
Šestdesetih dneh od dne, ko druga pogodbenica prejme pisno
zahtevo, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.

20. člen
ODPOVED
1. Vsaka pogodbenica lahko drugi kadar koli pisno sporoči, da
odpoveduje ta sporazum. Hkrati mora to obvestilo poslati
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.

18. člen
REŠEVANJE SPOROV
1

Vse spore, ki nastanejo v zvezi z razlago ali uporabo tega
P° razum a, si pogodbenici najprej prizadevata rešiti s pogajanji
njunima pristojnima organoma.

2. Sporazum preneha veljati ob koncu veljavnosti voznega reda
za posamezno sezono, v kateri preteče dvanajst mesecev od
dneva prejema sporočila o odpovedi, razen če je sporočilo pred
potekom tega roka sporazumno umaknjeno.

2- Ce se pristojna organa ne moreta sporazumeti, se spor rešuje
P° diplomatski poti.
2
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3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema, se šteje, da je
sporočilo prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je prejela
Mednarodna organizacija civilnega letalstva.

Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma v odnosih med
Republiko Slovenijo in Rusko federacijo prenehajo veljati
Sporazum o zračnem prometu med Vlado Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih socialističnih
republik, podpisan 7. junija 1990 v Moskvi, ter njegove priloge.

21. člen
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI
CIVILNEGA LETALSTVA

Sklenjeno v Moskvi dne 7.9.1998 v dveh izvirnikih v slovenskem,
ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila identična. Ob
morebitnih razlikah pri razlagi se uporabi besedilo v angleškem
jeziku.

Ta sporazum in vse njegove spremembe se registrirajo pri
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
22. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

Za Vlado Republike
Slovenije

Ta sporazum začne veljati z dnem zadnjega pisnega obvestila po
diplomatski poti, ki potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili svoje
notranje postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti.

Za Vlado
Ruske federacije

mag. Anton Bergauer, l.r.

PRILOGA

Genadij Zajcev, U

PROTOKOL

k sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske federacije o zračnem prometu

k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske federacije o zračnem prometu

1. Proge, na katerih lahko v obeh smereh letijo prevozniki, ki jih je
določila Republika Slovenija:

Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske federacije o zračnem prometu sta se pogodbenici strinjali
z naslednjo določbo, ki je sestavni del sporazuma:

Kraji vzletanja
Ljubljana ali Maribor in drugi
kraji na ozemlju
Republike Slovenije

Kraji v Ruski federaciji

V zvezi z 12. členom (Konverzija in prenos dohodka) se dohodki,
ki jih je podjetje določenega prevoznika - rezidenta države
pogodbenice - ustvarilo z uporabo letal v mednarodnem zračnem
prometu v obdobju do začetka uporabe Konvencije med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju
dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, obdavčijo samo
v tej državi pogodbenici.

Moskva in drugi kraji
na ozemlju
Ruske federacije

2. Proge, na katerih lahko v obeh smereh letijo prevozniki, ki jih je
določila Ruska federacija:
Kraji vzletanja
Moskva in drugi kraji na ozemlju
Ruske federacije

Ta protokol začne veljati z dnem zadnjega pisnega obvestila p°
diplomatski poti, ki potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili svoje
notranje postopke, potrebne za začetek njegove veljavnosti.

Kraji v Republiki Sloveniji

Sklenjeno v Moskvi dne 7.9.1998 v dveh izvirnikih v slovenskem,
ruskem in angleškem jeziku, pri čemer so besedila identična. Ob
morebitnih razlikah pri razlagi se uporabi besedilo v angleškem
jeziku.

Ljubljana ali Maribor in drugi
kraji na ozemlju Republike
Slovenije

Za Vlado
Republike Slovenije

3. a) O drugih krajih na ozemlju pogodbenic se dogovorita njuna
pristojna organa.

mag. Anton Bergauer, l.r.

b) O frekvencah in o tipih letal določenih prevoznikov se
dogovorita pristojna organa pogodbenic.
c) Za dodatne in posebne lete morajo določeni prevozniki
pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa na podlagi
prošnje, ki jo je treba predložiti vsaj oseminštirideset (48) ur
pred odhodom, razen konec tedna in ob praznikih.
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Za Vlado
Ruske federacije
Genadij Zajcev, l-r-

3. člen

4. člen

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

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
federacije o zračnem prometu sta podpisala mag. Anton Bergauer,
minister za promet in zveze Republike Slovenije in Genadij Zajcev,
prvi namestnik ruskega ministra za promet in direktor Zvezne
istalske uprave. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v
sl
ovenskem, ruskem in angleškem jeziku. Sporazum je bil
Podpisan 7. septembra 1998 v Moskvi.

poti, ki potrjuje, da sta pogodbenici izpolnili svoje notranje postopke,
potrebne za začetek njegove veljavnosti. Z njegovo uveljavitvijo
v odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo preneha
veljati Sporazum o zračnem prometu med Vlado Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Vlado Zveze sovjetskih
socialističnih republik, podpisan 7. junija 1990 v Moskvi, ter njegove
priloge.

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje
določbe o določitvi prevoznikov, prometnih pravicah, pridobitvi in
začasni razveljavitvi oz. preklicu dovoljenja za opravljanje prometa,
Qoločanju zmogljivosti, uporabi zakonov in predpisov posamezne
Urzave, varnosti zračne plovbe, priznavanju potrdil, spričeval in
oovoljenj, oprostitvi carin in drugih dajatev, komercialnih dejavnostih
Prevozn.kov
ter konverziji in prenosu dohodka, določitvi tarif,
r
°sevanju sporov, itd. Sestavni del sporazuma je protokol, ki ureja
vprašanje izogibanja dvojnega obdavčenja letalskih prevoznikov.

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

Sporazum začne veljati z dnem zadnjega obvestila po diplomatski
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

VLADO

REPURLIKE

VLADO

HELENSKE

ZNANSTVENEM

SODELOVANJU

MED

SLOVENIJE

REPURLIKE

IN

IN

0

TEHNOLOŠKEM

(RGRZTS)

EPA 1085-II

številka: 680-06/97-3 (T)
Ljubljana, dne 14/2-2000
Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO HELENSKE
REPUBLIKE O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU,
W 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
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:
- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve,
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za
znanost in tehnologijo,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

I.člen

2.člen

atificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
ženske republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju,
Podpisan 10. novembra 1999 v Ljubljani.

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

' Besedilo izvirnika v grškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
29. februar 2000

d) preučiti napredek pri dejavnostih v zvezi s tem sporazumom;
e) izmenjati izkušnje, ki izhajajo iz dvostranskega znanstvenega
in tehnološkega sodelovanja, ter preučiti predloge za nadaljnji
razvoj tega sodelovanja.

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO HELENSKE REPUBLIKE
o
ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM
SODELOVANJU

3.
Skupna komisija se, če ni drugače dogovorjeno, sestane vsake
2 (dve) leti, izmenično v Republiki Sloveniji in Helenski republiki,
sklene in podpiše protokole, ki vsebujejo oceno preteklih in tekočih
dejavnosti, cilje prihodnjega sodelovanja ter seznam
obojestransko sprejetih projektov sodelovanja, po prejetju ocene
skupnih predlogov.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Helenske republike, v
nadaljevanju pogodbenici, sta se,

4.
Skupna komisija lahko sestavi svoj poslovnik.

ker se zavedata pomena znanosti in tehnologije za razvoj
nacionalnih gospodarstev in izboljšanje družbeno-ekonomskega
življenjskega standarda,

4. člen

v želji okrepiti in razviti znanstveno in tehnološko sodelovanje na
podlagi enakega obravnavanja in obojestranske koristi,

Da bi pospešili znanstveno in tehnološko sodelovanje, Skupna
komisija v protokolu sprejme Izvršilni program. Izvršilni program
opredeli:

upoštevajoč Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti,
ki je bil podpisan v Ljubljani, dne 10. novembra 1993,

a) področja sodelovanja;
b) določene projekte;
c) ustanove, pristojne za realizacijo in izvajanje skupnih
projektov, v nadaljevanju »sodelujoči partnerji«, še posebej:
vladne agencije, znanstvene subjekte, raziskovalne in
razvojne subjekte, znanstvena združenja in druge
organizacijske enote, vključno z zasebnimi in javnimi družbami.
Izraz sodelujoči partnerji v skladu s pravom vsake
pogodbenice opredeli Skupna komisija;
d) načine uporabe rezultatov skupnih raziskovalnih in razvojnih
projektov;
e) finančna sredstva in pogoje;
f) pravila in postopke, ki veljajo za izvrševanje skupnih projektov.

sporazumeli, kot sledi:
1. člen
Pogodbenici v skladu z določbami tega sporazuma in zakoni in
predpisi vsake pogodbenice spodbujata in podpirata sodelovanje
na področju znanosti in tehnologije na podlagi obojestranske
koristi.
2. člen

5. člen

Sodelovanje vključuje predvsem naslednje oblike:

1.
Znanstveni in tehnološki rezultati in vse druge informacije, ki
izhajajo iz dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu se zavarujejo,
objavijo ali poslovno izkoristijo s privolitvijo obeh sodelujočih
partnerjev in v skladu z mednarodnimi konvencijami in zakoni
pogodbenic o intelektualni lastnini.

a) izvajanje skupnih raziskovalnih, razvojnih in ciljnih projektov,
vključno z izmenjavo rezultatov in znanstvenikov,
raziskovalcev in tehničnih strokovnjakov;
b) organizacijo in udeležbo na srečanjih, konferencah, simpozijih,
tečajih, delavnicah, razstavah, itd.;
c) izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij in
dokumentacije ter opreme in potrošnega materiala;
d) skupno uporabo raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti in
znanstvene opreme;
e) druge, sporazumno dogovorjene oblike.

2.
K udeležbi pri projektih in programih, ki se izvajajo po tem
sporazumu, se s privolitvijo obeh sodelujočih partnerjev lahko
povabi znanstvenike, raziskovalce, tehnične strokovnjake in
ustanove tretjih držav ali mednarodne organizacije. Stroške takšne
udeležbe običajno nosi tretja stran,če se pogodbenici pisno ne
sporazumeta drugače.

3. člen
1.
Za izvajanje tega sporazuma se ustanovi Skupna komisija, ki jo
sestavljajo predstavniki, ki jih imenujeta obe pogodbenici.
Pogodbenici druga drugo uradno obvestita o svojih predstavnikih
v Skupni komisiji.

6. člen
Vsa vprašanja v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma
se razrešijo s posvetovanjem v okviru Skupne komisije ali med
pogodbenicama.

2.
Naloge Skupne komisije so:

7. člen

a) opredeliti področja sodelovanja na podlagi informacij ustanov
vsake države in nacionalnih politik za znanost in tehnologijo;
b) ustvariti ugodne pogoje za izvajanje tega sporazuma;
c) omogočiti in podpreti izvajanje skupnih programov in
projektov;

poročevalec, št. 13

V zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu vsaka pogodbenica
sprejme v skladu s svojimi zakoni in predpisi vse potrebne ukrepe
za zagotavljanje najboljših možnih pogojev za izvajanje teh
dejavnosti.
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8. člen

2.
Ta sporazum velja pet let in se njegova veljavnost avtomatično
podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če ena ali druga
pogodbenica uradno pisno ne obvesti druge pogodbenice o svoji
nameri prekiniti ta sporazum. Sporazum preneha veljati šest
mesecev po dnevu omenjenega uradnega obvestila.

V zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu vsaka pogodbenica
ob upoštevanju svojih mednarodnih obveznosti, notranjih zakonov
in predpisov, predvsem glede ekonomske integracije, carinske
unije in drugih ekonomskih vprašanj ter na podlagi vzajemnosti:
a

) ukrepa s svojimi nacionalnimi organi, da bi omogočila lažji
• vstop in izhod s svojega ozemlja ustreznemu osebju in opremi
druge pogodbenice, ki se uporablja pri projektih in programih
po tem sporazumu;
b) v skladu z veljavnimi predpisi omogoči brezcarinski vstop in
izhod za ves potrebni material in opremo, ki se zagotovi v
skladu s tem sporazumom za uporabo pri skupnih
dejavnostih.

3.
Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na projekte ali
programe, ki izhajajo iz tega sporazuma in ob prenehanju
veljavnosti tega sporazuma niso v celoti izvedeni.
4.
Z dnem začetka veljavnosti tega sporazuma v odnosih med
Republiko Slovenijo in Helensko republiko preneha veljati
Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Republiko Grčijo o izmenjavi znanstveno raziskovalnih delavcev,
podpisan 17. aprila 1976 v Beogradu.

9. člen
Ta sporazum ne vpliva na ali ne posega v veljavnost ali izvršitev
katerihkoli
obveznosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb
ali
sporazumov, ki jih je sklenila ena ali druga pogodbenica, vključno
s
tistimi, ki izhajajo iz Evropske unije.

11. člen
Organa, imenovana za izvajanje tega sporazuma, sta Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvo za
razvoj Helenske republike, Generalni sekretariat za raziskave in
tehnologijo.

10. člen
1.
Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici uradno
obvestita druga drugo, da je bil sporazum sprejet v skladu z
ustreznimi pravnimi postopki vsake države, ko se ti zaključijo.

Sestavljeno in podpisano v Ljubljani dne 10. novembra 1999, v
slovenskem, grškem in angleškem jeziku, vsa besedila so enako
verodostojna. Ob razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.

°an zadnjega uradnega obvestila se šteje za dan začetka
veljavnosti tega sporazuma.

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA VLADO
HELENSKE REPUBLIKE

Dr. Lojze Marinček I r.

Grigorios Niotis l.r.

3. člen

4. člen

2a izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske
republike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju sta 10.
novembra 1999 podpisala Grigorios Niotis, namestnik ministra
za zunanje zadeve Helenske republike in dr. Lojze Marinček,
minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Z dnem veljavnosti tega sporazuma se sporazum med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Grčijo
o izmenjavi znanstveno raziskovalnih delavcev, z dne 17. aprila
1976, preneha uporabljati v odnosih med Republiko Slovenijo in
Helensko republiko.

Sporazum opredeljuje sodelovanje med državama v znanosti in
tehnologiji na podlagi obojestranske koristi. Sodelovanje vključuje
predvsem naslednje oblike: izvajanje skupnih raziskovalnih,
razvojnih in ciljnih projektov, vključno z izmenjavo rezultatov in
znanstvenikov, raziskovalcev in tehničnih strokovnjakov,
organizacijo in udeležbo na srečanjih, konferencah, simpozijih,
tečajih, delavnicah, razstavah, izmenjavo znanstvenih in
tehnoloških informacij in dokumentacije ter opreme in potrošnega
materiala, skupno uporabo raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti
in znanstvene opreme ter druge, sporazumno dogovorjene oblike.

Sredstva za izvajanje dejavnosti po tem sporazumu zagotavlja
Ministrstvo za znanost in tehnologijo iz sredstev za mednarodno
znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Sporazum predvideva ustanovitev skupne komisije za
znanstveno-tehnološko sodelovanje, ki bo skrbela za izvajanje
tega sporazuma.

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

poročevalec, št. 13

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe
veljavnih predpisov.
Podpisani sporazum bo veljal pet let in se samodejno obnavlja za
nadaljnja petletna obdobja, če katera od podpisnic pisno ne sporoči
svoje namere o prenehanju veljavnosti sporazuma.
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUDLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUBLIKE

MADŽARSKE

VZAJEMNEM

SPRIČEVAL

IN

0

PRIZNAVANJU

IN

DIPLOM

(BHUVPSD)

' EPA 1086 - II številka: 608-00/99-2 (T)
Ljubljana, dne 14/2-2000

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

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
besedilo:
-predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med
vlado REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MADŽARSKE C VZAJEMNEM PRIZNAVANJU SPRIČEVAL
'N DIPLOM,

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve.
- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- dr. Zdenko MEDVEŠ, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo
in šport,
- Alojz PLUŠKO, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in
šport,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

~ ?a Pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
rzavnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
■ člena zakona o zunanjih zadevah. ,

I.člen

2.člen

SB
me
Ren''
^P°razum
d Vlado Republike Slovenije in Vlado
<e
dinlnrr, ■ Podpisan
'v'ac'^ars
'
° vzajemnem
priznavanju spričeval in
5. februarja
1999 v Ljubljani.

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
glasi:
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SPORAZUM

4. člen

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE

Diploma, pridobljena po dveletnem javnoveljavnem višješolskem
strokovnem študijskem programu, izdana v Republiki Sloveniji,
ter spričevalo, pridobljeno po dveletnem akreditiranem
visokošolskem poklicnem izobraževanju, izdano v Republiki
Madžarski, se vzajemno priznata, upoštevajoč vsebino programa.

O VZAJEMNEM PRIZNAVANJU
SPRIČEVAL IN DIPLOM

5. člen
Diploma, pridobljena po najmanj triletnem javnoveljavnem
visokošolskem strokovnem študijskem programu, izdana v
Republiki Sloveniji, ter diploma, pridobljena po najmanj triletnem
visokošolskem študijskem programu, izdana v Republiki
Madžarski, se vzajemno priznata, upoštevajoč trajanje in vsebino
programa.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
nadaljnjem besedilu pogodbenici)
- na podlagi 5. člena Sporazuma o sodelovanju na področju kulture,
izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko, podpisanega v Budimpešti dne 2. septembra 1992,
- v skladu s 3. členom prvega poglavja Programa sodelovanja v
izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Madžarske v obdobju 1996 - 1998,
podpisanega v Ljubljani 15. decembra 1995,

6. člen

- z željo po razvijanju prijateljskega sodelovanja na področju
kulture, znanosti in izobraževanja ter vključevanju študijskih
programov v mednarodno sodelovanje,

Diploma, pridobljena po najmanj štiriletnem javnoveljavnem
univerzitetnem študijskem programu, izdana v Republiki Sloveniji,
ter diploma, pridobljena po najmanj štiriletnem univerzitetnem
študijskem programu, izdana v Republiki Madžarski, se vzajemno
priznata, upoštevajoč trajanje in vsebino programa.

- upoštevajoč Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij
v evropski regiji z dne 11. aprila 1997

7. člen
Diploma, pridobljena po najmanj enoletnem javnoveljavnem
podiplomskem študijskem programu za pridobitev specializacije,
izdana v Republiki Sloveniji, ter diploma, pridobljena po najmanj
enoletnem podiplomskem študijskem programu za pridobitev
specializacije, izdana v Republiki Madžarski, se vzajemno priznata,
upoštevajoč trajanje in vsebino programa.

- in glede na uspehe v regionalnem programu CEEPUS ter pri
usklajevanju mednarodnih izmenjav v šolstvu držav članic Sveta
Evrope in Unesca
skleneta sporazum o naslednjem:

Spričevalo o končani osnovni šoli, izdano v Republiki Sloveniji,
ter spričevalo o končanem osmem razredu osnovne šole, izdano
v Republiki Madžarski, se vzajemno priznata in omogočata
vključitev v nadaljnje izobraževanje v drugi pogodbenici.

Diploma, pridobljena po dveletnem javnoveljavnem podiplomskem
študijskem programu za pridobitev magisterija, izdana v Republiki
Sloveniji, ter diploma, pridobljena po dveletnem javnoveljavnem
univerzitetnem podiplomskem študijskem programu za pridobitev
specializacije, izdana v Republiki Madžarski, se vzajemno priznata,
upoštevajoč vsebino programa.

2. člen

8. člen

Maturitetno spričevalo, izdano v Republiki Sloveniji, ter maturitetno
spričevalo, izdano v Republiki Madžarski, se vzajemno priznata
in dajeta pravico do nadaljevanja izobraževanja v skladu s predpisi
pogodbenic.

Diploma o doktoratu znanosti, pridobljena po javnoveljavnem
podiplomskem študijskem programu, izdana v Republiki Sloveniji,
ter diploma o doktoratu znanosti (PhD) oziroma doktoratu s
področja umetnosti (DLA), izdana v Republiki Madžarski, se
vzajemno priznata.

1. člen

Zaključno spričevalo, ki daje pravico do vpisa na višje in visoke
strokovne šole, izdano v Republiki Sloveniji, Republika Madžarska
prizna z enakimi pravicami kot v Republiki Sloveniji.

9. člen
V skladu z zakonodajo pogodbenic lahko državljani Republike
Slovenije in državljani Republike Madžarske, ki izpolnjujejo
izobrazbene in druge pogoje za delo v vzgoji in izobraževanju v
eni od pogodbenic, brez nostrifikacije spričeval ali diplom, s
katerimi dokazujejo izobrazbene pogoje, kot gostujoči učitelji za
določen čas opravljajo dele programa ali sodelujejo pri izvajanju
vzgoje in izobraževanja v drugi pogodbenici.

3. člen
Zaključno spričevalo nižjega in srednjega poklicnega
izobraževanja ter zaključno spričevalo srednjega strokovnega
izobraževanja, izdano v Republiki Sloveniji, ter spričevalo o
poklicnem izobraževanju, izdano v Republiki Madžarski, se
vzajemno priznata, upoštevajoč trajanje in vsebino programa.

10. člen

Spričevalo o opravljenem mojstrskem ali podobnem izpitu (npr.
delovodskem ali poslovodskem), izdano v Republiki Sloveniji, ter
spričevalo o opravljenem mojstrskem izpitu, izdano v Republiki
Madžarski, se vzajemno priznata.

Določbe tega sporazuma veljajo za šolska spričevala in diplome,
izdane v Republiki Sloveniji in Republiki Madžarski po začetku
njegove veljavnosti.
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Sporazum o vzajemnem priznavanju enakovrednosti šolskih
spričeval in diplom, izdanih v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji in Ljudski republiki Madžarski, podpisan v Budimpešti
7
- marca 1980, se bo v odnosih med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko uporabljal še naprej za tista spričevala in
diplome, ki so bile izdane v pogodbenicah pred začetkom
veljavnosti tega sporazuma.

12. člen
Za izdelavo seznama imen primerljivih spričeval in diplom,
reševanje vprašanj o izobraževalnih sistemih pogodbenic,
seznanjanje s spremembami predpisov ter reševanje spornih
morebitnih vprašanj se ustanovi skupna komisija, ki bo zasedala
po potrebi, vandar najmanj enkrat letno.

Sporazum iz drugega odstavka tega člena se ne glede na čas
Pridobitve uporablja še naprej za priznavanje:

O kraju zasedanja se pogodbenici uskladita po diplomatski poti.

•diplom, izdanih v Republiki Sloveniji po dveletnem višješolskem
študijskem programu, razpisanem na univerzah do vključno
študijskega leta 1995/96, ter

13. člen

' diplom kandidatov znanosti, izdanih v Republiki Madžarski
osebam, ki so disertacijo oddale najkasneje do 1. septembra

Ta sporazum začne veljati prvi dan tretjega meseca, ki sledi
mesecu, ko sta se pogodbenici po diplomatski poti pisno obvestili,
da so izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti tega
sporazuma.

11. člen

Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Pogodbenica ga lahko
kadarkoli odpove po diplomatski poti v pisni obliki ob upoštevanju
enoletnega odpovednega roka.

Spričevalo ali diploma, priznana v skladu z določbami tega
sporazuma, omogoča nadaljevanje izobraževanja oziroma
opravljanje poklica v drugi pogodbenici v skladu z njenimi veljavnimi
Predpisi.
Pristojnost za priznavanje poklicne in strokovne izobrazbe na
P°dlagi spričeval in diplom iz tega sporazuma je določena z
V6
ljavnimi predpisi pogodbenic.

2

Sestavljeno v Ljubljana dne 5. februarja 1999 v dveh izvirnikih v
slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Republike Madžarske

Dr. Janko Strel l.r.

Viktor Orban l.r.

3. člen

4. člen

Ovajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za šolstvo in šport.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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s sporazumom prevzemata tudi obveznost oblikovanja komisije,
ki bo reševala odprta vprašanja in se seznanjala z novostmi na
področju izobraževanja.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske o vzajemnem priznavanju spričeval in diplom sta
5.2.1999 v Ljubljani podpisala državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport Republike Slovenije dr. Janko Strel in predsednik
Republike Madžarske Viktor Orban. Sporazum bo nadgradil
trenutno veljavnega, ki ga je SFRJ sklenila z Ljudsko republiko
Madžarsko leta 1980, Republika Slovenija pa ga je nasledila z
Aktom \} nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z
Madžarsko, ■ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko. Sporazum iz leta 1980 se bo v omejenem
obsegu uporabljal še naprej skladno z 10. členom novega
sporazuma.

Sporazum določa, da spričevala ali diplome, priznane v skladu z
določili tega sporazuma, omogočajo nadaljevanje izobraževanja
oziroma opravljanje poklica v drugi pogodbenici v skladu z njenimi
veljavnimi predpisi ter da je pristojnost za priznavanje poklicne in
strokovne izobrazbe na podlagi spričeval in diplom, ki so predmet
tega sporazuma, določena z veljavnimi predpisi pogodbenic.
Sporazum določa, da lahko v skladu z zakonodajo pogodbenic
državljani Republike Slovenije in državljani Republike Madžarske,
ki izpolnjujejo izobrazbene in druge pogoje za delo v vzgoji in
izobraževanju v eni od pogodbenic, brez nostrifikacije spričeval
ali diplom, s katerimi dokazujejo izobrazbene pogoje, kot gostujoči
učitelji za določen čas opravljajo dele programa ali sodelujejo pri
izvajanju vzgoje in izobraževanja v drugi pogodbenici. Takšno
določilo bo spodbudilo medsebojno sodelovanje v izobraževanju,
še zlasti za obe narodnostni manjšini.

Sporazum zajema rešitve, ki so se in se bodo uveljavile na podlagi
novih šolskih zakonodaj v obeh pogodbenicah, kot tudi druge
multilateralne aktivnosti v evropskem prostoru na področju
priznavanja. Sporazum prispeva k preglednosti in razumevanju
obeh izobraževalnih sistemov, kar je osnova za določitev
medsebojne primerljivosti. Omogoča krajše postopke nostrifikacije
spričeval, izdanih v obeh državah in s tem lažjo prehodnost
pripadnikov obeh narodnostnih manjšin. Sporazum podpisnici
zavezuje, da si izmenjujeta informacije o spremembah in novostih
v obeh izobraževalnih sistemih in tako olajšujeta postopke pri
priznavanju.

Sporazum vsebuje rešitve, ki so v skladu s politiko in predpisi
Evropske unije. Sporazum ne zahteva sprememb veljavnih
zakonov v Republiki Sloveniji.
Izvajanje sporazuma ne bo imelo finančnih posledic za proračun
Republike Slovenije.

Sporazum ureja vzajemno priznavanje listin, pridobljenih na vseh
ravneh izobraževalnega sistema: spričevala o končani osnovni
šoli, spričevala v poklicnem in strokovnem izobraževanju,
maturitetna spričevala ter diplome v visokem šolstvu. Pogodbenici
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Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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številka: 245-13/99-3 (T)
Ljubljana dne 14/2-2000
Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
besedilo:
"f^EDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE
^OVENIJE IN ZVEZNIM NOTRANJIM MINISTRSTVOM
^VEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O IZVAJANJU POMOČI PRI
up
REMLJANJU V OBDOBJU OD 1999 DO 2002,
Jjjj ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
javnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
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 J .ovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:
- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve,
- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Gvido MRAVLJAK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.

1. člen

2. člen

®Porazum m0d Ministrstvom za notranje zadeve
epub ' Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne
od 1Cc ^em<^e 0 Ovajanju pomoči pri opremljanju v obdobju
'° 2002, podpisan dne 16. novembra 1999 v Ljubljani

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
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rRen^hr 8
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(2) V skupnem interesu pogodbenic se Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije zavezuje, da brez predhodnega
soglasja Zveznega notranjega ministrstva Zvezne republike
Nemčije ne bo nikomur, ki ni vladni uslužbenec ali nima njenega
pooblastila, in nobeni tretji državi prepustila pravice do opreme,
pridobljene na podlagi tega sporazuma, ali omogočila dostop
do tehničnih informacij o tej opremi.

Sporazum
med
Ministrstvom za notranje zadeve
Republike Slovenije
in
Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne
republike Nemčije
o
izvajanju pomoči pri opremljanju
v obdobju od 1999 do 2002

(3) Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije se še
posebej zavezuje, da predmetov in materialov, dobavljenih v
okviru tega sporazuma, ne bo prodalo naprej. Če bi bila v
posameznem primeru prodaja neizogibna, jo je mogoče opraviti
le po predhodnem soglasju Zveznega notranjega ministrstva
Zvezne republike Nemčije in samo pod pogojem, da bo
izkupiček od prodaje ponovno uporabljen za policijsko opremo
v smislu tega sporazuma.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in Zvezno
notranje ministrstvo Zvezne republike Nemčije sta se
sporazumela, kot sledi:

5. člen
(1) Zvezno notranje ministrstvo Zvezne republike Nemčije ali
služba, ki jo pooblasti, ne prevzema nobene odgovornosti za
dobavljeno opremo, bo pa Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije podprlo pri uveljavljanju garancijskih
zahtev do podjetij, pri katerih je bila oprema nabavljena.

1. člen
Zvezno notranje ministrstvo Zvezne republike Nemčije nudi
Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije podporo pri
zatiranju ilegalnih migracij in čezmejne kriminalitete v obdobju od
1999 do 2002.
2. člen

(2) V kolikor je za opremo, ki se dobavlja po tem sporazumu,
običajno preverjanje kakovosti, opravi tako preverjanje
Zvezno notranje ministrstvo Zvezne republike Nemčije ali
služba, ki jo je pooblastilo za nabavo.

(1) Pomoč se daje v obliki izobraževanja in dodatnega
usposabljanja, izmenjave izkušenj in z dobavo opreme.

6. člen

(2) O načinu in obsegu pomoči ter o nadaljnjih podrobnostih v
zvezi s posameznimi ukrepi se po strokovnem pregledu in
oceni sporazumno dogovori v zapisnikih o razgovorih.
(3) Če izvedba posameznih ukrepov iz objektivnih razlogov ali
zaradi prekoračitve celotnega obsega ne bi bila mogoča,
pogodbenica ne more zahtevati naknadne izpolnitve ali
poračuna za nerealizirano storitev v predvidenem znesku.

'

Transport opreme poteka po kopnem, vodi ali zraku do Ljubljane.
Dostavo do prejemnika v večini primerov uredi Veleposlaništvo
Zvezne republike Nemčije v Ljubljani, ki prejme tudi nakladnice
oziroma tovorne liste in ostale dokumente. Sprejem materiala
potrdi takoj po raztovarjanju pooblaščeni predstavnik Ministrstva
za notranje zadeve Republike Slovenije s podpisom enega izvoda
nakladnic oziroma tovornih listov in ostalih dokumentov.
7. člen

3. člen
(1) K pomoči pri opremljanju se prištejejo tudi stroški za dobavo
opreme, vključno s stroški konzerviranja in pakiranja, stroški
za prevoz in zavarovanje med prevozom ter stroški, ki
nastanejo pri pripravljanju ali izvajanju tega sporazuma.

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije poskrbi, da je
oprema, dobavljena v okviru tega sporazuma, oproščena
najrazličnejših dovoljenj, uvoznih in izvoznih dajatev, carin, davka
na dodano vrednost, drugih javnih dajatev, pristaniških taks in
dajatev za skladiščenje. Zagotovi tudi takojšnjo odpravo in dostavo
opreme.

(2) Iz dobave opreme so izključeni orožje in municija ter stroji za
njihovo izdelavo.

8. člen
Podrobnosti tega sporazuma in vse dodatne dogovore v zvezi z
njim bosta pogodbenici obravnavali kot zaupne, zlasti v odnosu
do tretjih držav. Ni pa zadržkov, da splošnih podatkov o načinu in
obsegu pomoči ne bi dali mednarodnim organizacijam, ki si
prizadevajo usklajevati mednarodno policijsko pomoč.

(3) Opremo v imenu in po naročilu Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije nabavi Zvezno notranje ministrstvo
Zvezne republike Nemčije ali služba, ki jo ministrstvo za to
pooblasti.
4. člen

9. člen

(1) Na podlagi tega sporazuma se dobavljena oprema sme
uporabiti le za namene, ki niso v nasprotju z načeli mirnega
sožitja med narodi in spoštovanja človekovih pravic. Sicer pa
se smejo uporabljati le za opravljanje policijskih nalog.
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Pogodbenici soglašata, da ta sporazum temelji na vzajemnem
zaupanju, medsebojni pomoči in spoštovanju človekovih pravic.
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10. člen
(1) Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa.
(2) Sporazum začne veljati takoj, ko slovenska stran obvesti
nemško stran, da so izpolnjeni notranjepravni pogoji, ki so po
slovenskem pravu potrebni za njegovo uveljavitev. Kot dan
začetka veljavnosti sporazuma se šteje dan prispetja note.

Sestavljeno v Ljubljani dne 16. novembra 1999 v dveh izvirnikih,
vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer je besedilo v
obeh jezikih enako zavezujoče.
Za
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije
Borut Šuklje l.r.

Za
Zvezno notranje ministrstvo
Zvezne republike Nemčije
Otto Schilly'*l.r.

3. člen

4 č|en

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum med Ministrstvom za notranje zadeve Republike
Slovenije in Zveznim notranjim ministrstvom Zvezne republike
Nemčije o izvajanju pomoči pri opremljanju v obdobju od 1999 do
2002 je bil podpisan dne 16. novembra 1999 v Ljubljani
Sporazum zavezuje nemško notranje ministrstvo, da bo Republiki
Sloveniji dodelilo v pomoč navedena finančna sredstva, s katerimi
bo kupilo nujno potrebno opremo in krilo stroške strokovnega
usposabljanja. Dobava opreme se bo izvajala vimenu in po nalogu
slovanskega notranjega ministrstva prek Zveznega notranjega
ministrstva ZRN ali prek službe, ki jo pooblasti nemško ministrstvo.
Nemško notranje ministrstvo je Republiki Sloveniji pripravljeno v
času med letom 1999 in 2002 dati finančna sredstva v višini do
1.000.000 DEM.
Sporazum določa, da se bo oprema uporabljala le v namene, ki
niso v nasprotju z načeli mirnega sožitja med narodi in
upoštevanjem človekovih pravic. Poleg tega se oprema sme

uporabljati zgolj za opravljanje policijskih nalog. Prav tako
slovensko notranje ministrstvo opreme, dobavljene v okviru tega
sporazuma, ne bo prodalo naprej, razen če je takšna prodaja
neizogibna. Vendar se mora izkupiček dobljen iz te prodaje ponovno
uporabiti za policijsko opremo.
Transport opreme bo potekal po kopnem, vodi ali zraku do
Ljubljane. Za transportno dokumentacijo bo poskrbelo
Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Ljubljani.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Izvajanje sporazuma ne zahteva spremembo obstoječih ali
sprejetja novih predpisov.
Izvajanje tega sporazuma ne zahteva zagotovitve novih
proračunskih sredstev.
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Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Številka: 245-13/99-3 (T)
Ljubljana, dne 14/2-2000
Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 10/2-2000 določila
oesedilo:

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve,
- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Andrej PODVRŠIČ, generalni direktor policije,
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Vinko POLIČNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- G vido MRAVLJAK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za notranje zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE
KONVENCIJE O NADZORU NAD PRIDOBITVIJO IN
POSESTJO STRELNEGA OROŽJA POSAMEZNIKOV,
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

1. člen

2. člen

Ratificira se Evropska konvencija o nadzoru nad pridobitvijo in
posestjo strelnega orožja posameznikov, sestavljena 28. junija
1978 v Strasbourgu.

Evropska konvencija o nadzoru nad pridobitvijo in posestjo
strelnega orožja posameznikov se v originalu v angleškem jeziku
in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
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4. člen

EVROPSKA KONVENCIJA O NADZORU
NAD PRIDOBITVIJO IN POSESTJO
STRELNEGA OROŽJA POSAMEZNIKOV

Ta konvencija se ne uporablja za posle s strelnim orožjem, pri
katerih so vse stranke države ali tiste stranke, ki delujejo v imenu
držav.
II. POGLAVJE
Uradno obveščanje o poslih

UVOD
Države članice Sveta Evrope, podpisnice te konvencije, so se

5. člen

glede na to, da je namen Sveta Evrope doseči večjo enotnost
med njegovimi članicami,

1. Če se strelno orožje, ki je na ozemlju pogodbenice, proda,
prenese ali kako drugače odsvoji osebi, ki prebiva na ozemlju
druge pogodbenice, prva pogodbenica o tem uradno obvesti
drugo tako, kot je predpisano v 8. in 9. členu te konvencije.

glede na grožnjo, ki izvira iz vse večje uporabe strelnega orožja
v kriminalu,

2. Za izvajanje določb prvega odstavka tega člena pogodbenica
ustrezno zagotovi, da oseba, ki proda, prenese ali drugače
odsvoji strelno orožje, ki je na njenem ozemlju, pošlje podrobne
podatke o tem poslu pristojnim organom druge pogodbenice.

ker se zavedajo, da se strelno orožje pogosto pridobi v tujini,
ker želijo na mednarodni ravni vzpostaviti učinkovite metode za
nadzor pretoka strelnega orožja čez državne meje,
ker se zavedajo, da se je treba izogniti ukrepom, ki bi utegnili
otežiti zakonito mednarodno trgovino ali povzročiti, da postane
mejna kontrola neizvedljiva ali otežena, kar bi bilo v nasprotju s
sodobnimi cilji prostega pretoka blaga in gibanja oseb,

6. člen
Če se strelno orožje, ki je na ozemlju ene pogodbenice, prenese
trajno in brez spremembe posesti na ozemlje druge pogodbenice,
prva pogodbenica o tem uradno obvesti drugo tako, kot je
predpisano v 8. in 9. členu te konvencije.

sporazumele, kot sledi:
I. POGLAVJE
Opredelitev pojmov in splošne določbe

7. člen

1. člen

Uradna obvestila iz 5. in 6. člena te konvencije se pošljejo tudi
pogodbenicam, čez ozemlje katerih se strelno orožje prenese,
če država, z ozemlja katere se to pošilja, šteje takšno informacijo
za koristno.

a) "strelno orožje" pomeni, kot je določeno v Dodatku I k tej
konvenciji;

8. člen

b) "oseba" pomeni tudi pravno osebo, ki posluje na ozemlju
pogodbenice;

1. Uradna obvestila iz 5., 6. in 7. člena te konvencije se morajo
poslati čim prej. Pogodbenice si prizadevajo poslati uradno
obvestilo pred poslom ali prenosom, na katerega se nanaša,
če to ni mogoče,.pa čim prej po njem.

Za namene te konvencije:

c) "trgovec" pomeni osebo, katere trgovanje ali pridobitna
dejavnost v celoti ali delno vključuje proizvodnjo, prodajo, nakup,
izmenjavo ali posojanje strelnega orožja;

2. Uradna obvestila iz 5., 6. in 7. člena te konvencije naj vsebujejo
predvsem:

d) "rezident" pomeni osebo, katere stalno prebivališče je na
ozemlju pogodbenice v smislu pravila št. 9 priloge k Resoluciji
(72)1 Odbora ministrov Sveta Evrope.

a) podatke o istovetnosti, številko potnega lista ali osebne
izkaznice in naslov osebe, ki se ji strelno orožje proda, prenese
ali kako drugače odsvoji, ali omenjene podatke o osebi, ki trajno
prenese orožje na ozemlje druge pogodbenice brez spremembe
posesti;

2. člen
Pogodbenice se zavezujejo, da si po ustreznih upravnih organih
medsebojno pomagajo pri zatiranju nezakonitega prometa s
strelnim orožjem in pri iskanju in odkrivanju strelnega orožja,
prenesenega z ozemlja ene države na ozemlje druge.

b) podatke o vrsti, znamki in značilnostih strelnega orožja ter
številko ali druge posebne znake.

3. člen

1. Uradna obvestila iz 5., 6. in 7. člena te konvencije se
izmenjujejo med državnimi organi, ki jih določijo pogodbenice.

Pogodbenica lahko svobodno izdaja zakone in predpise o strelnem
orožju, če ti zakoni in predpisi niso v nasprotju z določbami te
konvencije.

2. Po potrebi se lahko uradna obvestila pošljejo prek Mednarodne
organizacije kriminalistične policije (Interpol).

poročevalec, št. 13
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13. člen

3. Država pri deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi
ali pristopu v izjavi, poslani generalnemu sekretarju Sveta
Evrope, navede organ, ki se mu pošiljajo uradna obvestila.
Generalnega sekretarja Sveta Evrope tudi uradno obvesti o
vseh poznejših spremembah določenih organov.

1. Po začetku veljavnosti te konvencije lahko Odbor ministrov
Sveta Evrope povabi državo nečlanico, da pristopi k njej.
Odločitev o tem vabilu mora biti v skladu z odstavkom d) 20.
člena Statuta Sveta Evrope, soglasno pa jo morajo sprejeti
države članice Sveta Evrope, ki so pogodbenice te
konvencije.

III. POGLAVJE
Dvojno dovoljenje

2. Pristopi se tako, da se listina o pristopu deponira pri
generalnem sekretarju Sveta Evrope, začne pa veljati tri
mesece po deponiranju.

10. člen
1. Pogodbenica ustrezno zagotovi, da se strelno orožje, ki je na
njenem ozemlju, ne proda, ne prenese ali drugače odsvoji
osebi, ki ne prebiva v njej in si ni najprej pridobila dovoljenja
pristojnega organa te pogodbenice.

14. člen
1. Država lahko pri podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, na
katerih se uporablja ta konvencija.

2. Dovoljenje se izda samo, če se je pristojni organ pred tem
prepričal, da je dovoljenje za takšen posel tej osebi izdal
pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere je ta oseba
rezident.

2. Država lahko ob deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu ali kadar koli pozneje z izjavo, poslano
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, razširi uporabo te
konvencije na katero koli ozemlje ali ozemlja, določena v
izjavi, za mednarodne odnose katerih je odgovorna ali je v
njihovem imenu pooblaščena ukrepati.

3. Če ta oseba pridobi posest nad strelnim orožjem na ozemlju
pogodbenice, v kateri se opravi posel, se dovoljenje iz prvega
odstavka tega člena izda samo pod pogoji, pod katerimi bi
bilo takšno dovoljenje izdano za posel med rezidenti te
pogodbenice. Če se strelno orožje takoj izvozi, se morajo
organi iz prvega odstavka tega člena prepričati le, ali so organi
pogodbenice, v kateri je oseba rezidentt dovolili ta posel ali
takšne posle na splošno.

3. Izjavo, dano na podlagi prejšnjega odstavka, je mogoče glede
katerega koli ozemlja, omenjenega v taki izjavi, preklicati z
uradnim obvestilom, poslanim generalnemu sekretarju.Takšen
preklic začne veljati šest mesecev po dnevu, ko generalni
sekretar prejme tako obvestilo.

4. Dovoljenja iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko
nadomestijo z mednarodnim dovoljenjem.

15. člen
1. Država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo izkoristila enega
ali več pridržkov, ki so navedeni v Dodatku II k tej konvenciji.

11. člen
1 .Država pri deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali
pristopu navede, kateri organi so pristojni za izdajanje dovoljenj iz
drugega odstavka 10. člena te konvencije. Generalnega sekretarja
Sveta Evrope tudi uradno obvesti o vseh poznejših spremembah
določenih organov.

2. Pogodbenica lahko v celoti ali delno .prekliče pridržek, ki ga je
dala v skladu s predhodnim odstavkom, z izjavo, ki jo pošlje
generalnemu sekretarju Sveta Evrope, veljati pa začne z
dnem prejema.

IV. POGLAVJE
Končne določbe

3. Pogodbenica, ki je dala pridržek v skladu s prvim odstavkom
tega člena, ne more od katere koli druge pogodbenice
zahtevati, da uporablja določbe, glede katerih je dala pridržek;
če je pridržek delen ali pogojen pa lahko zahteva, da se ta
določba uporablja tako, kot jo je sama sprejela.

12. člen
1. Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope. Mora se ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

16. člen
1. Pogodbenice med seboj ne morejo sklepati dvostranskih ali
večstranskih sporazumov o zadevah, ki jih ureja ta konvencija,
razen za dopolnitev njenih določb ali lažjo uporabo načel, ki
jih vsebuje.

2. Ta konvencija začne veljati prvi dan v mesecu po poteku treh
mesecev od dneva, ko je bila deponirana tretja listina o
ratifikaciji, pristopu ali odobritvi.

2. Če dve ali več pogodbenic uredijo ali so že uredile svoje
odnose na tem področju na podlagi enotne zakonodaje ali z
lastnim posebnim sistemom, ki določa večje obveznosti, imajo
ne glede na to konvencijo pravico tako urediti svoje odnose.

3. Za državo, ki konvencijo ratificira, sprejme ali odobri pozneje,
začne ta veljati prvi dan v mesecu po poteku treh mesecev
od dneva, ko je deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju
ali odobritvi.

3. Pogodbenice, ki v skladu z drugim odstavkom tega člena
prenehajo uporabljati pogoje iz te konvencije pri medsebojnih
odnosih na tem področju, uradno obvestijo o tem generalnega
sekretarja Sveta Evrope.
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17. člen

c) dnevu začetka veljavnosti te konvencije v skladu z 12. in 13.
členom;

1. Evropski odbor za problematiko kriminalitete Sveta Evrope,
ki se obvešča o uporabi te konvencije, stori vse, kar je
potrebno za lažje prijateljsko reševanje težav, ki utegnejo
nastati pri njenem izvajanju.

d) izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb tretjega
odstavka 9. člena;
e) izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb 11.
člena;

2. Evropski odbor za problematiko kriminalitete lahko v duhu
prihodnjega tehničnega, družbenega in gospodarskega
razvoja oblikuje in predloži Odboru ministrov Sveta Evrope
predloge za spremembe ali dopolnitve določb te konvencije,
zlasti za spremembo vsebine Dodatka I.

f) izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb 14.
člena;

18. člen

h) preklicu pridržka, danega na podlagi določb drugega odstavka
15. člena;

g) pridržku, danem na podlagi določb prvega odstavka 15. člena;

1. V vojni ali ob drugih izrednih razmerah lahko pogodbenica
izda predpise, s katerimi začasno razveljavi določbe te
konvencije, ki začnejo veljati takoj. O taki razveljavitvi in njenem
prenehanju nemudoma uradno obvesti generalnega sekretarja
Sveta Evrope.

i) uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb tretjega odstavka
16. člena, in o enotni zakonodaji ali posebnem sistemu;
j) uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb prvega odstavka
18. člena, in o dnevu bodisi začetka bodisi prenehanja
razveljavitve;

2. Pogodbenica lahko odpove konvencijo z uradnim obvestilom,
ki ga pošlje generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Taka
odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko generalni
sekretar prejme takšno obvestilo.
>

k) uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb drugega
odstavka 18. člena, in o dnevu začetka veljavnosti odpovedi.
Da bi to potrdili, so podpisniki, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali to konvencijo.

19. člen

Sestavljeno v Strasbourgu 28. junija 1978 v angleškem in
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v
enem izvodu, ki se deponira v arhivu Sveta Evrope. Generalni
sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije podpisnici in državi,
ki pristopi h konvenciji.

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice
Sveta in vse države, ki so pristopile k tej konvenciji, o:
a) podpisu;
b) deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

DODATEK I

A. Za namene te konvencije pomeni "strelno orožje":

f) prenosni raketni lanserji;

1. predmet, i) ki je izdelan ali predelan kot orožje, iz katerega se
lahko izstreli šibra, krogla ali drug izstrelek ali škodljiv plin, tekočina
ali druga snov pod pritiskom smodniških plinov, zraka ali drugega
potisnega sredstva, in ii) ki je zajet z enim od spodaj navedenih
podrobnih opisov, pri čemer so s točkami od a) do f) in i) zajeti
samo predmeti, ki uporabljajo smodniške pline kot potisno
sredstvo:

g) orožje ali druge priprave, izdelane tako, da z izstreljevanjem
snovi za omamljanje, toksičnih ali korozivnih snovi ogrožajo
življenje ali zdravje ljudi;
h) metalci plamena, namenjeni za napad ali obrambo;
i) dolgo orožje s posamičnim polnjenjem z eno ali več gladkih
cevi;

a) avtomatsko orožje;

j) dolgo orožje s plinskim potisnim mehanizmom;

b) kratko orožje s polavtomatskim, repetirnim mehanizmom ali
posamičnim polnjenjem;

k) dolgo orožje s potisnim mehanizmom na stisnjeni zrak;
I) kratko orožje s plinskim potisnim mehanizmom;

c) dolgo orožje s polavtomatskim ali repetirnim mehanizmom z
najmanj eno risano cevjo;

m) kratko orožje s potisnim mehanizmom na stisnjeni zrak;

d) dolgo orožje s posamičnim polnjenjem z najmanj eno-risano
cevjo;

n) orožje, ki izstreljuje izstrelke samo z vzmetjo.

e) dolgo orožje s polavtomatskim ali repetirnim mehanizmom in z
eno ali več gladkimi cevi;

Iz prvega odstavka so izključeni predmeti, ki bi bili sicer vanj
vključeni:
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i) za katere je bilo ugotovljeno, da so trajno neprimerni za uporabo;

5. dušilec, oblikovan tako, da se pritrdi na kateri koli predmet,
zajet v prvem odstavku;

ii) zaradi majhne moči niso pod nadzorom v državi, iz katere naj
bi bili preneseni;

6. granate, bombe ali drugi izstrelki, ki vsebujejo razstrelilna ali
vnetljiva sredstva.

iii) so izdelani za alarmiranje, signalizacijo, reševanje življenj, klanje
živali, izstreljevanje harpun ali za industrijske ali tehnične namene,
če se lahko takšni predmeti uporabljajo samo za te namene;

B. V tem dodatku imajo izrazi naslednji pomen:
a) z izrazom "avtomatsko" je mišljeno orožje, ki omogoča
neprekinjeno streljanje vsakokrat, ko se pritisne na sprožilec;

iv) zaradi starosti niso pod nadzorom v državi, iz katere naj bi bili
preneseni;

b) z izrazom "polavtomatsko" je mišljeno orožje, ki izstreli po
en izstrelek vsakokrat, ko se pritisne na sprožilec;
4
c) z izrazom "z repertirnim mehanizmom" je mišljeno orožje,
pri katerem je treba poleg sprožilca delovati tudi na mehanizem
orožja vsakokrat, ko se izstreli;

2. sprožilni mehanizem, cev, vrtljivi boben in ležišče naboja
predmetov iz prvega odstavka,
3. strelivo, posebej izdelano za izstreljevanje iz predmetov, zajetih
v prvem odstavku pod točkami a) do t), i), j), k) ali n), in snovi ali
stvari, posebej izdelane za izstreljevanje s pripravami, zajetimi v
točki g) prvega odstavka;

d) z izrazom "s posamičnim polnjenjem" je mišljeno orožje,
katerega cev ali cevi je treba napolniti vsakokrat pred izstrelitvijo;

4. teleskopski namerilniki s svetlobnim snopom in teleskopski
namerilniki z napravo za elektronsko ojačevanje svetlobe ali z
infrardečo napravo, če so izdelani tako, da se pritrdijo na
predmete, zajete v prvem odstavku;

e) z izrazom "kratko" je mišljeno orožje, katerega cev ni daljša
kot 30 cm ali katerega skupna dolžina ne presega 60 cm;
f) z izrazom "dolgo" je mišljeno orožje, katerega cev je daljša od
30 cm, njegova skupna dolžina pa presega 60 cm.

DODATEK II

c) da ne uporablja III. poglavja te konvencije za enega ali več
predmetov, vsebovanih v točkati i) do n) prvega odstavka ali iz
drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka Dodatka
I k tej konvenciji;

Država lahke izjavi, da si pridržuje pravico:
a) da ne uporablja II. poglavja te konvencije za enega ali več
predmetov, vsebovanih v točkah i) do n) prvega odstavka ali iz
drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka Dodatka
I k tej konvenciji;

d) da ne uporablja III. poglavja te konvencije za posle med
posredniki, ki so rezidenti na ozemlju dveh pogodbenic.

b) da ne uporablja III. poglavja te konvencije;

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Evropska konvencija o nadzoru nad nabavo in posestjo strelnega
orožja posameznikov je bila sprejeta 28. junija 1978 v Strasbourgu
z namenom, da se vzpostavi in izboljša ustrezni sistem
vzajemnega sodelovanja in pomoči pristojnih organov držav članic
pri zatiranju ilegalnega mednarodnega prometa s strelnim orožjem.
Za Republiko Slovenijo jo je 9. junija 1999 podpisala ga. Magdalena
Tovornik, predstavnica RS pri Svetu Evrope.
Republika Slovenija bo z ratifikacijo konvencije podprla reševanje
tegB pomembnega vprašanja na mednarodnem področju in izrazila
svojo pripravljenost za vključitev v evropske integracije, s čimer
bi se zagotovili tudi ugodnejši pogoji za izvoz orožja in streliva iz
Republike Slovenije.

načelo dvojnega dovoljenja za nabavo strelnega orožja; osebi,
ki ima stalno prebivališče na ozemlju druge države, se strelno
orožje proda le, če ima dovoljenje tudi te države oziroma
mednarodno dovoljenje za nabavo strelnega orožja.
Enak režim je določen tudi za nabavo streliva.
V prilogi I h konvenciji so definicije strelnega orožja in streliva, v
prilogi II pa je predvidena možnost, da se konvencija sprejme s
pridržki k posameznim njenim poglavjem oziroma k posameznim
določbam v konvenciji. Republika Slovenija ne bo izrazila pridržkov
k določbam konvencije.
Za izvajanje konvencije bo pristojno Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, ki bo tudi pristojno za posredovanje
obvestil drugim državam v skladu s to konvencijo.

Ratifikacija Evropske konvencije o nadzoru nad nabavo in
posestjo strelnega orožja posameznikov je posebej pomembna,
ker je trenutno v fazi sprejemanja nov zakon o orožju, ki bo poleg
drugih mednarodnih aktov upošteval tudi ureditev, ki jo določa ta
konvencija.

Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Izvajanje konvencije ne zahteva sprejetja novih predpisov.

V konvenciji sta določeni naslednji načeli:

Za izvajanje te konvencije niso potrebna posebna sredstva iz
proračuna Republike Slovenije.

obveznost države, v kateri oseba, ki ima stalno prebivališče
na ozemlju druge države, nabavi strelno orožje, da o tem
takoj obvesti zadevno drugo državo, ter
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Umik

PREDLOGA

ZA

POMORSKEGA

UMIK

PREDLOGA

ZAKONIKA

REPUDLIKE

SLOVENIJE
- EPA 767 - druga obravnava

Številka: 340-04/94-5/3-8 (Z2)
Ljubljana, dne 18/2-2000
ZADEVA:

Vlada Republike Slovenije umika predlog za umik predloga
pomorskega zakonika - druga obravnava, ki ga je poslala z
dopisom, t. 340-04/94-5/3-8 (Z2) dne 15/2-2000.

Umik predloga za umik predloga pomorskega
zakonika Republike Slovenije - druga obravnava
iz zakonodajnega postopka
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PONOVNA OBJAVA IZPUŠČENIH STRANI V 12. ŠTEVILKI POROČEVALCA
PREDLOG ZAKONA O POSEBNIH UKREPIH NADZORA PRODAJALN NA CESTNIH
MEJNIH PREHODIH (ZPUNP) - EPA 1072 - II - HITRI POSTOPEK
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV

javnofinančnim prihodkom 8,1 mrd tolarjev, po preoblikovanju v
mejne trgovine pa bi se ta prispevek povečal na 13,3 mrd tolarjev.
Največ dodatnih prihodkov iz preoblikovane dejavnosti
prostocarinskih prodajaln se nanaša na davek na dodano
vrednost, trošarine ter carinske dajatve.
Preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v mejne prodajalne pa
bo povzročilo tudi povečanje javnofinančnih odhodkov, in sicer
predvsem za stroške nadomestil za brezposelnost odpuščenih
delavcev, za stroške njihove prekvalifikacije in za stroške
odpiranja alternativnih delovnih mest v obmejnih regijah. Po oceni
ob zgoraj naštetih predpostavkah bodo ti stroški znašali 2,2 mrd
SIT.
Tako bo preoblikovanje prostocarinskih prodajaln v skladu s
predlaganim zakonom pomenilo v prvem letu preoblikovanja, ko
bodo po predpostavki izvršene tudi vse aktivnosti v zvezi z
zmanjšanjem zaposlenih, neto povečanje javnofinančnih
prihodkov za 2,9 mrd SIT.
V naslednjih letih pa naj bi bil finančni učinek v primerjavi s sedanjim
finančnim učinkom te dejavnosti ter predpostavki, da se bodo
carinske dajatve obračunavale samo še od blaga, ki bo uvoženo
iz neevropskih držav, večji za približno 3,6 mrd tolarjev.

Ocena finančnih posledic predlaganih rešitev temelji na naslednjih
bistvenih predpostavkah:
obstoječe prostocarinske prodajalne na cestnih mejnih
prehodih se bodo preoblikovale v mejne prodajalne, ki bodo
poslovale pod enakimi davčnimi in carinskimi pogoji kot ostale
prodajalne na slovenskem carinskem in davčnem območju;
obseg prodaje v mejnih prodajalnah naj bi se ohranil v višini
60% do 75 % sedanjega obsega prodaje v prostocarinskih
prodajalnah ;
število zaposlenih v obstoječih prostocarinskih prodajalnah
na cestnih mejnih prehodih se po preoblikovanju le-teh v mejne
prodajalne zniža za 35 %;
lastniki obstoječih prostocarinskih prodajalnah na cestnih
mejnih prehodih znižajo ostale stroške poslovanja za polovico;
struktura cene najbolj prodajanih izdelkov, to je tobačnih
izdelkov in alkoholnih pijač je podobna kot v ostalih prodajalnah
na slovenskem davčnem in carinskem območju;
trgovska marža znaša 30 % maloprodajne cene;
ob vseh naštetih predpostavkah poslovanje sedanje
dejavnosti prostocarinskih prodajaln ostane pozitivno tudi po
preoblikovanju te dejavnosti v normalno trgovinsko dejavnost.

V naslednji preglednici je podan podrobnejši pregled ocene
finančnega uiinka preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v
mejne trgovine po posameznih vrstah javnofinančnih prihodkov
in odhodkov:

Obstoječi sistem prostocarinskih prodajaln po oceni prispeva k

Obstoječe PCP

I. JAVNOFINANCNI PRIHODKI
1.Davek od dobička pravnih oseb
2. Davki in prispevki iz plač
3. Deleži inst.lastnikom
4. Razvojni sklad
5. Trošarina tobak
6.Trošarina alkohol
7. Carinske dajatve
7.1. Carinske dajatve*
8. DDV
9. Skupaj javnofinačni prihodki
9.1. Skupaj javnofinačni prihodki*

Zneski v Mio SIT
Dodaten
Preoblikovane
finančni
mejne trgovine
učinek

1

2

158,35
1.968,73
171,46
57,49
4.708,02
1.033,79
0,00

0,00
722,14
0,00
0,00
5.440,24
689,86
2.532,53
1.008,57
3.877,96
13.262,73
11.738,78

0,00
8.097,83
8.097,83

3(2-1)
-158,35
-1.246,60
-171,46
-57,49
732,22
-343,92
2.532,53
1.008,57
3.877,96
5.164,90
3.640,95

II. JAVNOFINANCNI ODHODKI
600,10
164,40
1.448,31
2.212,81

10. Nadomestila za brezposelnost
11. stroški prekvalifikacije
12. Stroški nadomest.delov.mest
13. Skupaj javnofinančni odhodki
III. NETO FINANČNI UČINEK
JAVNOFINANČNIH PRIHODKOV

1.428,14

* upoštevane samo carine, ki bodo obračunane od uvoženega blaga iz držav, ki niso članice
EU
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Predlagatelj prilaga obrazložitvi prilogo, ki se nanaša na oceno
ekonomske upravičenosti obstoja prostocarinskih prodajaln.
Priloga služi kot analitična podlaga za izračun finančnih učinkov

preoblikovanja prostocarinskih prodajaln v mejne trgovine po
predlaganem zakonu.

5. člen
(dolžnost predložitve dokumentov in zagotovitve
pomoči)

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa posebne ukrepe nadzora, ki jih pristojni organi
izvajajo v zvezi z blagom, ki se prodaja v prodajalnah na območju
mejnih prehodov (v nadaljnjem besedilu: mejne prodajalne) ter
pravice in obveznosti oseb v zvezi z izvajanjem posebnih ukrepov
nadzora.

Za izvajanje tega zakona je imetnik mejne prodajalne in vsaka
druga oseba, ki je posredno ali neposredno vključena v posle v
zvezi z blagom, ki se prodaja v mejnih prodajalnah, dolžna
pristojnim organom na njihovo zahtevo omogočiti pregled in
preiskavo blaga, predložiti vse potrebne dokumente in pojasnila,
ne glede na obliko njihovega zapisa, ter zagotoviti pristojnim
organom potrebno pomoč.

2. člen
(mejne prodajalne)

6. člen
(blago, ki se lahko prodaja v mejnih prodajalnah)

(1) Mejne prodajalne so v skladu s tem zakonom prodajalne, ki
na območju mejnih prehodov prodajajo blago potnikom, ki imajo v
skladu z veljavno zakonodajo namen prestopiti državno mejo.

Imetnik mejne prodajalne sme v mejnih prodajalnah prodajati:
1. uvoženo blago, ki je v Republiki Sloveniji sproščeno v prost
promet v skladu ? veljavno zakonodajo;
2. blago, proizvedeno v Republiki Sloveniji, ki se v skladu z
veljavno zakonodajo sme dati v promet na območju Republike
Slovenije.

(2) Mejne prodajalne v skladu s prejšnjim odstavkom niso proste
carinske prodajalne, ki poslujejo v skladu s carinskim zakonom
(Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99).

7. člen
(identifikacija blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah)

3. člen
(pristojni organi)
Pristojni organ po tem zakonu je Carinska uprava Republike
Slovenije - Generalni carinski urad, carinski uradi in izpostave
kot notranje organizacijske enote carinskih uradov.

(1) Za potrebe izvajanja tega zakona mora račun, ki ga imetnik
mejne prodajalne izda vsakemu kupcu vsebovati vsaj podatke o
vrsti, količini in vrednosti blaga, kupljenega v posamezni mejni
prodajalni.

4. člen
(posebni ukrepi nadzora)

(2) Kupec mora račun iz prejšnjega odstavka hraniti dokler se
nahaja na območju mejnega prehoda in dokler pristojni organ ne
sprejme odločitve o morebitni kontroli blaga, ki ga potnik nosi s
seboj.

(1) Posebni ukrepi nadzora v skladu s tem zakonom so ukrepi,
kot je na primer pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih
sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki jih
potniki nosijo s seboj ali na sebi in izvajanje uradnih preiskav z
namenom, da se:

8. člen
(ukrepi nadzora, ki jih pristojni organi izvajajo pri
potnikih)
(1) Zaradi preverjanja ali gre za carinsko blago ali za blago kupljeno
v mejni prodajalni, je potnik dolžan pristojnemu organu predložiti
blago, ki ga nosi s seboj in račun iz prejšnjega člena.

1. prepreči oskrbovanje mejnih prodajaln v nasprotju s predpisi in
2. omogoči identifikacjo blaga, kupljenega v mejnih prodajalnah in
njihovo razlikovanje od carinskega blaga, ki ga potniki vnašajo na
slovensko carinsko območje v potniškem prometu.

(2) Blago iz prejšnjega odstavka je lahko predloženo na kakršen
koli način, ki pristojnemu organu omogoča, da lahko nedvomno
ugotovi, kje se blago nahaja. Blago, ki ni očitno videno in blago, ki
se ne prevaža ali prenaša na običajnem mestu, mora potnik
predložiti izrecno.

(2) Izvajanje posebnih ukrepov nadzora v skladu s tem zakonom
v ničemer ne omejuje ali spreminja pristojnosti, ki jih imajo carinski
in drugi državni organi v zvezi z izvajanjem veljavne zakonodaje
v Republiki Sloveniji.
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Umik

PREDLOGA

ZAKONA

ZAKONA

SOCIALNEM

0

0

SPREMEMBAH

VARSTVU

(ZSV-B)
- EPA 956 - II -

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

Podpisani poslanci obveščajo, da iz zakonodajnega postopka
umikajo

Richard BEUERMANN, poslanec
Stanislav BRENČIČ, poslanec
Ivan KEBRIĆ, poslanec

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-B) - EPA 956-II.
Ricnard BEUERMANN, l.r.
Stanislav BRENČIČ l.r.
Ivan KEBRIČ. l.r.

Ljubljana, 15.2.2000
ZADEVA: Umik predloga zakona
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon: _

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:.
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

