
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

pospeševanju in zaščiti naložb s Protokolom (BITPZN) 
- EPA 1174 - II 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Singapur 1 5 
o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb (BSGSZN) 
-EPA 1175-II 
- Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direkcijo za 2 1 
varnost jedrskih objektov Francoske republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske 
varnosti (BFRSJV) 
-EPA 1176-II 
- Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za 2 7 
atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (MAEVPN) 
-EPA 1177-II 

-Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Protokola k 4 9 
Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega protokola k Evropskemu 
sporazumu o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora (MESZUC) 
-EPA 1179-II 

"Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, Protokola k 7 5 
Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega protokola k Evropskemu 
sPorazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin (MESIRK) 
" EPA 1180 - II 

" Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brezplačno 8 9 
^Posojeno medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za 

'agnostiko ali zdravljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo 
uvoznih dajatev brezplačno izposojene medicinske, kirurške in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah 
lr> drugih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (MSZUO) 
" EPA 1181 - II 

Predlog zakona o ratifikaciji Dogovora o dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti 9 5 
lzhodiščno državo (MDTJD) 
"EPA 1182-II 
" Predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola 1 01 

Evropskemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropskemu 
sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (MESIRT) 
■EPA 1183-II 
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je 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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog 

SPREMEMB POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA REPOBLIKE SLOVENIJE 

(PODZ-?) 

■ EPA 1178 ■ II ■ skrajšani postopek 

Državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 25.05.2000 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/96) 
pošiljajo podpisani poslanci v obravnavo In sprejem 

- PREDLOG SPREMEMB POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

in predlagajo, da ga državni zbor obravnava na podlagi 204. a 
člena Poslovnika državnega zbora po skrajšanem postopku. 

Predlog za skrajšani postopek utemeljujejo s tem, da 
predstavljajo predlagane spremembe poslovnika manj 
zahtevne spremembe, hkrati pa bi odlaganje obravnave in 

sprejema sprememb lahko vodilo do nadaljevanja težav pri 
odločanju. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bosta v Imenu predlagateljev 
sodelovala na sejah Državnega zbora in na sejah delovnih 
teles Državnega zbora dr. Ciril Ribičič in Miran Potrč. 

Predlagatelji: 

dr. Ciril Ribičič, l.r. 
Miran Potrč, l.r. 

Borut Pahor, l.r. 
Franc/Feri/Horvat, l.r. 

Aurelio Juri, l.r. 
Bojan Kontič, l.r. 
Samo Bevk, l.r. 

A) UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
SPREMEMB POSLOVNIKA 

V 112. členu ustave je določena pristojnost državnega zbora, da 
lrTienuje oziroma razrešuje ministre. Poslovnik državnega zbora 
na podlagi te ustavne določbe, v drugem poglavju znotraj poglavja 
® razmerju državnega zbora do vlade, ureja imenovanje ministrov. 

0|eg določb o predložitvi kandidature in zaslišanja kandidatov 
Pfed matičnimi delovnimi telesi, poslovnik mimo določb ustave 
Predpisuje, da je glasovanje o ministrih tajno. 

Veljavna ustavna ureditev je edinstveno odstopanje od ureditve v 
rugih državah s parlamentarnim sistemom. To govori za 

drugačno, manj formalizirano, torej javno glasovanje o imenovanju 
ministrov. Omeniti je treba tudi pravno stroko (na zadnje npr. 
razprave na kolokviju ob 10-letnici parlamentarizma), ki že dalj 
časa opozarja, da je naša ustavna ureditev, po kateri parlament 
imenuje vlado, nesprejemljiva in neprimerljiva s tujo ureditvijo. Še 
toliko bolj so v celoti neprimerljive in nesprejemljive določbe o 
tajnem glasovanju o predlogu za imenovanje ministrov. 

Zadnji zapleti pri imenovanju nove vlade so še bolj pokazali na 
utemeljenost sprememb. Za sprejem predlaganih sprememb 
poslovnika pa govorijo tudi naslednji razlogi: 

- želja volivk in volivcev vedeti, kako so se do oblikovanja ali 
razrešitve ministrov opredelili poslanke in poslanci, za katere 
so glasovali, 

9-junij 2000 3 poročevalec, št. 39 



interes političnih strank je pri glasovanju o sestavi vlade 
posebej velik 
že dalj časa trajajoči se prepad med poslovniškimi določbami 
o tajnosti glasovanja in prakso odločanja, v kateri se v nasprotju 
z veljavno pravno ureditvijo množično krši tajnost in nadzira 
poslansko glasovanje. 

S tega vidika sprememba ni tako velika, kot izgleda na prvi pogled, 
saj so bila že dosedanja glasovanja za veliko večino poslancev in 
njihovih poslanskih skupin javna. Glede na to, da nikakor ni uspelo 
zagotoviti tajnosti glasovanja, bi s spremembo poslovnika 
zagotovili skladnost pravne ureditve in prakse. 

Res je sicer, da ni običajno v času, ko se določeni postopki že 
odvijajo, spreminjati pravil igre. Toda po drugi strani je povsem 
jasno, da je dosedanja praksa kršitev tajnosti glasovanja in 
nadzora nad glasovanjem poslancev, nesprejemljiva in terja 
takojšnjo reakcijo. 

2. CILJI IN NAČELA PREDLOGA SPREMEMB 
POSLOVNIKA 

Izhajajoč iz opozoril pravne stroke, poznavanja tuje ureditve pri 
imenovanju vlade ter glede pričakovanja javnosti, da se 
državljankam in državljanom Republike Slovenije zagotoviti 
vpogled v glasovanje poslank in poslancev, ko le ti odločajo o 
kandidatih za ministre v vladi, predlagatelj ocenjuje, da bi bila 
uveljavitev javnega glasovanja o listi kandidatov za ministre 
pravilna rešitev in vsaj delni približek k tujim ureditvam in ustavno 
pravno teorijo. 

Člen 112. ustave določa le pristojnost državnega zbora, da 
imenuje (razrešuje) ministre ter, da se kandidati morajo pred tem 
predstaviti pristojni komisiji (delovnim telesom) državnega zbora 
in odgovarjati na njena vprašanja. Poslovnik DZ pa v členih od 
262 do 266 podrobneje razdeljuje postopek imenovanja ministrov, 
pri čemer v 265. členu tudi določa, da poslanci o listi kandidatov 
in s tem o imenovanju ministrov odločajo tajno. V ustavnopravni 
teoriji velja, da se kadrovske rešitve opravljajo praviloma s tajnim 
glasovanjem, medtem, ko je o vprašanjih, povezanih s 
postavljanjem vlade in (ne)zaupnico vladi, smiselno javno 
odločanje. Sledeč ustavni teoriji je zato predlagano javno 
glasovanje. 

Predlagana sprememba poslovnika bo zagotovila javno glasovanje 
o predlaganih ministrih v vladi RS in tako poleg zahtevam najširše 
javnosti po možnosti popolnega nadzora nad poslanci pri odločanju 
o sestavi vlade zadostila tudi opozorilom pravne stroke, da je 
sedanja ureditev neprimerna in v nasprotju z ureditvami v 
primerljivih demokratičnih parlamentarnih sistemih. 

3. FINANČNE POSLEDICE PREDLOGA SPREMEMB 
POSLOVNIKA 

Sprejem predlaganih sprememb in dopolnil Poslovnika Državnega 
zbora RS ne bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega 
proračuna in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim 
odstavkom 175. člena poslovnika. 

B) BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 265. členu Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/ 
93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) se črta drugi odstavek. 

2. člen 

Drugi odstavek 266. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik 
vlade predloži, da se o vsakem predloženem kandidatu z liste 
kandidatov glasuje posebej." 

3. člen 

Sprememba poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
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C) OBRAZLOŽITEV 

Prvi člen predloga predlaga črtanje drugega odstavka 265. člena 
poslovnika, ki določa izjemo od splošnega pravila, da državni 
zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem (87. člen poslovnika). 
Tajno glasovanje, kot druga, lahko rečemo izjemna oblika 
odločanja državnega zbora, je dovoljeno pri volitvah, imenovanjih 
in razrešitvah ter kadar je tako določeno z ustavo, z zakonom ali 
s poslovnikom. S črtanjem drugega odstavka 265. člena 
poslovnika bi odpadla pravna podlaga za tajno glasovanje in bi se 
odločanje o listi kandidatov za ministre opravilo z javnim 
glasovanjem. 

Drugi člen odpravlja tajno glasovanje pri listi ministrov v drugem 
krogu in tudi tajno glasovanje pri vsakem kandidatu v tretjem 
krogu odločanja o imenovanju ministrov. Glasovanje se v obeh 
primerih opravi ob uporabi določb tega poslovnika o javnem 
glasovanju. 

Tretji člen predlaga, da se sprememba poslovnika uveljavi z dnem 
objave v Uradnem listu. Gre za željo, da bi se že naslednje 
odločanje o kandidatih za ministre v vladi opravilo z javnim 
glasovanjem. 

D) BESEDILO ČLENOV POSLOVNIKA, 

ZA KATERA SO PREDLOŽENE 

SPREMEMBE 

"265. člen 

O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o 
listi kandidatov za ministre v celoti. 

Glasuje se tajno. 

266. člen 

Ce lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje o imenovanju 
ministrov na podlagi nove liste kandidatov za ministre. Predsednik 
vlade mora predložiti novo listo kandidatov najkasneje v 10 dneh 
od dne prvega glasovanja. 

Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik 
vlade predloži, da se o vsakem predloženem kandidatu z liste 
kandidatov glasuje posebej. Glasuje se tako, da se na listi obkroži 
zaporedna številka pred imenom predloženega ministra, za 
katerega se glasuje. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ITALIJANSKE REPURLIKE 0 

POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽR S 

PROTOKOLOM (RITPZN) 

■EPA 1174 -II- 

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. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in 

razvoj, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
-Tatjana BRUNČEK, JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in 
razvoj. 

"I.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum s protokolom se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
Italijanske republike o pospeševanju in zaščiti naložb s jeziku glasi:* 
Protokolom, podpisan v Rimu 8. marca 2000. 

' Besedilo sporazuma v italijanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 436-05/98-2 
Ljubljana, 11.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 11. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE 
REPUBLIKE O POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB S 
PROTOKOLOM, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE 

O POSPEŠEVANJU IN ZAŠČITI NALOŽB 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Italijanske republike (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se 

v želji, da ustvarita ugodne razmere za boljše gospodarsko 
sodelovanje med državama zlasti v zvezi s kapitalskimi naložbami 
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, 

in 

priznavata, da bo pospeševanje in medsebojna zaščita takim 
naložbam na podlagi mednarodnih sporazumov prispevala k 
spodbujanju poslovnih podvigov, ki razvijajo blaginjo pogodbenic, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga vlaga 
fizična ali pravna oseba pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice v okviru vseh pravnih oblik in možnosti v skladu 
z zakoni in predpisi te pogodbenice in vključuje zlasti, vendar 
ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, 
kot so hipoteka, zaseg in zastava; 

b) lastniške deleže, zadolžnice in obveznice ter kakršno 
koli drugo obliko udeležbe v družbi; 

c) denarne terjatve ali zahtevke v zvezi s kakršno koli drugo 
dejavnostjo, ki ima ekonomsko vrednost v zvezi z 
naložbo, in ponovno vložen dohodek; 

d) pravice intelektualne in industrijske lastnine, kot so 
avtorske pravice, blagovne znamke, patenti, know-how, 
poslovne skrivnosti, firme in poslovna vrednost firme; 

e) koncesije, vključno s koncesijami za iskanje, raziskovanje 
in izkoriščanje naravnih virov, ki jih z zakonom, upravnim 
aktom ali po pogodbi podeljuje pristojni državni organ; 

f) vsako povečanje vrednosti prvotne naložbe. 

Kakršna koli sprememba oblike naložbe ne pomeni spremembe 
narave naložbe. 

2- Izraz "vlagatelj" pomeni vsako fizično ali pravno osebo 
pogodbenice, ki vlaga na ozemlju druge pogodbenice. 

a) Izraz "fizična oseba" za eno ali drugo pogodbenico pomeni 
vsako fizično osebo, ki ima državljanstvo te države v 
skladu z njenimi zakoni in predpisi. 

b) Izraz "pravna oseba" za eno ali drugo pogodbenico 
pomeni vsak subjekt s sedežem na ozemlju ene od 
pogodbenic, ki ga je tudi priznala, kot so javne ustanove, 
korporacije, partnerstva, fundacije in združenja, ne glede 
to, ali je njihova odgovornost omejena ali ne. 

c) Izraz "pravna oseba" za eno ali drugo pogodbenico 
pomeni pravne osebe (npr. tuje hčerinske družbe, 
podružnice in filiale), ki niso ustanovljene po pravu te 
pogodbenice, vendar so pod neposrednim ali posrednim 
nadzorom fizičnih oseb, kot so opredeljene v točki a), ali 
pravnih oseb, kot so opredeljene v točki b). 

3. Izraz "dohodek" pomeni denar, ki ga prinaša naložba, zlasti 
vključno z dobički, obrestmi, kapitalskimi dobički, dividendami, 
licenčninami, nadomestili za upravljanje in tehnično pomoč ali 
drugimi prispevki in nedenarnimi plačili. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni: 

a) za Republiko Slovenijo ozemlje pod njeno suverenostjo 
vštevši zračni prostor in morska območja, nad katerimi 
Republika Slovenija izvaja suverenost ali jurisdikcijo v 
skladu z notranjim in mednarodnim pravom; 

b) za Italijansko republiko poleg območij, obdanih z mejami 
na kopnem, "obmorska območja". Slednje obsega tudi 
morska in podvodna območja, na katerih Italijanska 
republika izvaja suverenost in suverene pravice ali 
jurisdikcijo po mednarodnem pravu. 

5. "Naložbeni sporazum" pomeni sporazum o naložbi med 
pogodbenico (ali njenimi agencijami ali ustanovami) in 
vlagateljem druge pogodbenice. 

6. "Pravica dostopa" pomeni pravico, ki dovoljuje izvedbo 
naložbe na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi 
zakoni in predpisi. 

2. člen 
Pospeševanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju pospešuje in spodbuja 
naložbe vlagateljev druge pogodbenice in dovoljuje take 
naložbe v skladu s svojimi zakoni in predpisi. 

2. Vlagatelji ene od pogodbenic imajo pravico dostopa do 
naložbenih dejavnosti na ozemlju druge pogodbenice, ki ni 
manj ugodna od tiste, priznane v skladu s prvim odstavkom 
3. člena. 

3. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice uživajo polno 
zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice. Nobena 
pogodbenica na svojem ozemlju ne sprejema neupravičenih, 
samovoljnih ali diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi kakor 
koli škodovala upravljanju, vzdrževanju, uporabi, uživanju 
naložb vlagateljev druge pogodbenice ali razpolaganju z njimi. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava 

po načelu države z največjimi ugodnostmi 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju vlagateljem in 
naložbam, ki jih izvedejo vlagatelji druge pogodbenice, in 
dohodku, ki jim ga prinašajo, zagotavlja obravnavo, ki ni manj 
ugodna od tiste, ki se priznava naložbam in dohodkom v 
zvezi z naložbami, ki jih izvedejo njeni državljani ali vlagatelji 
tretjih držav. 

2. Določbe tega člena se ne nanašajo na ugodnosti in privilegije, 
ki jih ena pogodbenica lahko podeli vlagateljem tretjih držav 
na podlagi njihovega članstva v carinski ali gospodarski uniji, 
skupnem trgu, prostem trgovinskem območju, regionalnem 
ali podregionalnem sporazumu, mednarodnem večstranskem 
gospodarskem sporazumu ali po sporazumih, sklenjenih za 
preprečevanje dvojnega obdavčenja ali pospeševanje 
čezmejne trgovine. 

3. Vsaka pogodbenica zagotavlja pošteno in pravično obravnavo 
naložb vlagateljev druge pogodbenice. 
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4. člen 
Nadomestilo za škodo ali izgubo 

Če pri naložbah vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice nastane izguba ali škoda zaradi vojne, drugih oblik 
oboroženega spopada, izrednega stanja, državljanske vojne ali 
drugih podobnih dogodkov, pogodbenica, v kateri je bila naložba 
izvedena, ponudi ustrezno nadomestilo v zvezi s takšno izgubo 
ali škodo ne glede na to, ali so takšno izgubo ali škodo povzročile 
vladne sile ali drugi subjekti. Plačila odškodnin so prosto prenosljiva 
brez neupravičenega odlašanja. 
Zadevni vlagatelji so deležni enake obravnave kot državljani druge 
pogodbenice in vsekakor nič manj ugodne kot vlagatelji tretjih 
držav. 

5. člen 
Nacionalizacija ali razlastitev 

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se ne smejo 
nacionalizirati, razlastiti ali se v zvezi z njimi sprejemati ukrepi, 
ki imajo enak učinek kot nacionalizacija (v nadaljevanju 
"razlastitev") na ozemlju druge pogodbenice, razen v javnem 
interesu. Razlastitev se izvede v skladu z zakonskim 
postopkom na nediskriminacijski podlagi proti ustrezni 
odškodnini, ki se plača brez neupravičenega odlašanja. Taka 
odškodnina je enaka tržni vrednosti razlaščene naložbe tik 
pred razlastitvijo ali preden je javnost obveščena o nameravani 
razlastitvi, kar se zgodi preje (v nadaljevanju "dan določitve 
vrednosti"). 

Odškodnina se izračuna v prosto zamenljivi valuti po 
veljavnem menjalnem tečaju na "dan določitve vrednosti". 

2. Če je predmet nacionalizacije ali razlastitve mešano podjetje, 
ustanovljeno na ozemlju ene od pogodbenic, se odškodnino, 
ki se plača vlagatelju druge pogodbenice, izračuna ob 
upoštevanju deleža tega vlagatelja v mešanem podjetju na 
podlagi listin, ki izkazujejo njegovo udeležbo v družbi. 

Odškodnina se šteje za pošteno in pravično, če se plača v 
valuti, v kateri je tuji vlagatelj izvedel naložbo, ali kateri koli 
drugi valuti, ki je sprejemljiva za vlagatelja. 

Odškodnina se plača brez neupravičenega odlašanja 
najkasneje v treh mesecih od dneva sprejetja odločitve o 
njeni vrednosti. 

Odškodnina vključuje obresti, izračunane na podlagi 
šestmesečne medbančne obrestne mere LIBOR od dneva 
nacionalizacije ali razlastitve do dneva izvedbe plačila. 

3. Razlaščeni vlagatelj ima pravico po zakonih in predpisih 
pogodbenice, ki izvede razlastitev, da njegov primer takoj 
pregleda sodni ali drug neodvisni organ te pogodbenice in da 
se njegove naložbe ovrednotijo v skladu z načeli, navedenimi 
v tem členu. 

4. Če se vlagatelj in pogodbenica ali njeno pristojno telo ne 
sporazumeta, se višina odškodnine določi v skladu s 
postopkom za reševanje sporov v skladu z 9. členom 
sporazuma. 
Odškodnina je prosto prenosljiva. 

5. Če se v celoti ali delno razlaščeno premoženje ne uporablja 
za predvideni namen, v javnem interesu v skladu z odločitvijo 
o razlastitvi na zakonski podlagi, je razlaščenemu lastniku in 
njegovemu pooblaščencu dovoljeno odkupiti to premoženje 

po tržni vrednosti v skladu z zakoni in predpisi pogodbenice, 
kjer je bila razlastitev izvedena. 

6. člen 
Prenos kapitala, dobičkov in dohodka v matično 

državo vlagatelja 

1. Vsaka pogodbenica vlagateljem druge pogodbenice jamči 
prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami in še 
zlasti, vendar ne izključno: 

a) kapitala in dodatnega kapitala, vključno s ponovno 
vloženim dohodkom, s katerim se vzdržuje in poveča 
naložba; 

b) dohodkov, kot so opredeljeni v členu 1 (3); 

c) dohodka od celotne ali delne prodaje ali celotne ali delne 
likvidacije naložbe; 

d) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo in plačil s 
tem povezanih obresti; 

e) prejemkov in nadomestil, ki se plačajo državljanom druge 
pogodbenice iz dela in storitev, opravljenih v zvezi z 
naložbo, ki se izvede na ozemlju druge pogodbenice, v 
višini in na način, kot to predpisujejo notranja zakonodaja 
in predpisi. 

2. Prenos iz tega člena se opravi brez neupravičenega odlašanja 
v kateri koli prosto zamenljivi valuti. 

7. člen 
Subrogacija 

Če pogodbenica ali agencija, ki jo pogodbenica imenuje, opravi 
plačilo svojemu vlagatelju na podlagi jamstva, danega v zvezi z 
naložbo na ozemlju druge pogodbenice, druga pogodbenica prizna 
prenos vseh pravic in terjatev vlagatelja na prvo pogodbenico. 
Prenesena pravica ali terjatev ni večja od prvotne pravice ali 
terjatve vlagatelja. 

8. člen 
Postopki za prenos 

1. Prenosi iz 4., 5., 6. in 7. člena se izvedejo v prosto zamenljivi 
valuti brez neupravičenega odlašanja in vsekakor v treh 
mesecih po izpolnitvi vseh davčnih obveznosti. Vsi prenosi 
se opravijo po veljavnem menjalnem tečaju na dan, ko vlagatelj 
zaprosi za zadevni prenos, z izjemo prvega odstavka 5. člena, 
ki določa menjalni tečaj, ki se uporabi v primeru nacionalizacije 
ali razlastitve ali ukrepa z enakim učinkom kot nacionalizacija. 

2. Davčne obveznosti po prejšnjem odstavku se štejejo za 
izpolnjene, ko je vlagatelj dokončal postopke, določene z 
zakonom pogodbenice, na ozemlju katere je bila naložba 
izvedena. 

9. člen 
Reševanje sporov med vlagatelji in pogodbenicama 

1. Spor med eno od pogodbenic in vlagatelji druge pogodbenice 
v zvezi z naložbami, vključno s spori v zvezi z višino 
odškodnine, se, če je to le mogoče, rešujejo po mirni poti. 
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2. Če je naložbeni sporazum dogovorjen v skladu s petim 
odstavkom 1. člena, se uporablja postopek, predviden v 
takšnem naložbenem sporazumu. 

3. Če takega spora ni mogoče rešiti po mirni poti v šestih mesecih 
od dneva pisne zahteve za poravnavo, lahko vlagatelj po 
svoji izbiri predloži spor v poravnavo: 

a) pristojnemu sodišču pogodbenice; 

b) ad hoc arbitražnemu sodišču v skladu z arbitražnimi 
pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno 
trgovinsko pravo (UNCITRAL); in pogodbenica gostiteljica 
se zavezuje, da bo sprejela sklicevanje na omenjeno 
arbitražo; 

c) za izvedbo arbitražnega postopka Mednarodnemu centru 
za reševanje investicijskih sporov (ICSID), ustanovljenem 
po Konvenciji o reševanju investicijskih sporov med 
državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na 
voljo za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 1965. 

4. Vsaka pogodbenica se vzdrži pogajanj po diplomatski poti o 
kateri koli zadevi v zvezi z arbitražnimi ali sodnimi postopki, 
ki so v teku, dokler ti postopki niso dokončani in če ena od 
pogodbenic ne spoštuje razsodbe arbitražnega sodišča ali 
pristojnega sodišča v roku, predvidenem v razsodbi, ali v 
roku, ki se lahko določi na podlagi določb mednarodnega ali 
notranjega prava, ki se uporabijo za ta primer. 

10. člen 
Reševanje sporov med pogodbenicama 

1. Spor med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, če je to mogoče, reši po mirni in diplomatski 
poti. 

2. Če spora ni mogoče rešiti v šestih mesecih od dneva, ko ena 
od pogodbenic uradno pisno obvesti drugo pogodbenico, se 
spor na zahtevo ene od pogodbenic predloži ad hoc 
arbitražnemu sodišču, kot to določa ta člen. 

3. Arbitražno sodišče se sestavi na naslednji način: v dveh 
mesecih od dneva prejema zahteve za arbitražo vsaka 
pogodbenica imenuje enega člana arbitražnega sodišča. Ta 
dva člana nato izbereta državljana tretje države, ki se po 
odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika razsodišča. 
Predsednik se imenuje v treh mesecih od dneva imenovanja 
drugih dveh članov. 

4. Če imenovanja niso bila opravljena v roku iz tretjega odstavka 
tega člena, lahko ena od pogodbenic, če ni dogovorjeno 
drugače, zaprosi predsednika Meddržavnega sodišča, da 
opravi imenovanje, če je predsednik sodišča državljan ene 
pogodbenice ali iz kakršnega koli razloga ne more opraviti te 
naloge, opravi imenovanje podpredsednik sodišča. Če je 
podpredsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz 
kakršnega koli razloga ne more opraviti imenovanja, se povabi 
po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega sodišča, 
ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
imenovanja. 

5- Arbitražno sodišče odloča z večino glasov in njegove odločitve 
so dokončne in zavezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške 
svojega člana in svojih predstavnikov v arbitražnem postopku. 
Stroški predsednika in kakršni koli drugi stroški se 
enakopravno razdelijo med pogodbenicama. Arbitražno 
sodišče samo sestavi svoj poslovnik. 

11. člen 
Odnosi med pogodbenicama 

Določbe tega sporazuma se uporabljajo ne glede na to, ali imata 
pogodbenici diplomatske ali konzularne odnose. 

12. člen 
Uporaba drugih določb 

1. Če je določena zadeva urejena s tem sporazumom in z drugim 
mednarodnim sporazumom, katerega podpisnici sta obe 
pogodbenici, ali s splošnimi načeli mednarodnega prava, se 
za pogodbenici in njune vlagatelje uporabljajo najugodnejše 
določbe. 

2. Kadar koli je obravnava, ki jo ena pogodbenica prizna 
vlagateljem druge pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in 
predpisi ali drugimi določbami ali posebno pogodbo ali 
odobritvijo naložbe ali sporazumom, ugodnejša od tiste, ki se 
zagotovi po tem sporazumu, se uporabi najugodnejša 
obravnava. 

3. Kadar koli naj bi po dnevu izvedbe naložbe prišlo do 
spremembe v zakonodaji pogodbenice, na katere ozemlju je 
bila naložba izvedena, to ne vpliva na pravice vlagatelja, 
pridobljene po prejšnji zakonodaji. 

13. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse obstoječe naložbe vlagateljev 
ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice. 

14. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje 

1. Ta sporazum velja od dneva prejema zadnjega od dveh pisnih 
uradnih obvestil, s katerima pogodbenici uradno obvestita 
druga drugo, da so dokončani njuni ratifikacijski postopki. 
Vsaka sprememba tega sporazuma, o kateri sta se 
pogodbenici pisno sporazumeli, začne veljati pod istimi pogoji 
kot ta sporazum. 

2. Ta sporazum velja 10 let in ostane v veljavi vsakih nadaljnjih 
5 let, če se ena ali druga pogodbenica najkasneje eno leto 
pred dnem prenehanja veljavnosti ne odloči, da ga odpove. 

3. Za naložbe, izvedene pred dnevom odpovedi tega sporazuma, 
določbe členov od 1 do 13 veljajo še nadaljnjih deset (10) let 
od dneva odpovedi tega sporazuma. 

DA BI TO POTRDILA, sta podpisana predstavnika, ki sta ju njuni 
vladi za to pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum. 

SESTAVLJENO V Rimu dne 8. marca 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako 
besedilo enako verodostojno. Ob razlikah pri razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE ITALIJANSKE REPUBLIKE 

Dimitrij Rupel l.r. Lamberto Dini l.r. 
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PROTOKOL 

Ob podpisu Sporazuma med 

Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike 

o pospeševanju in zaščiti naložb 

Pogodbenici sta se tudi dogovorili o naslednjih določbah, ki so 
sestavni del Sporazuma. 

1. V zvezi z 2. členom 

a) Vsaka pogodbenica bo zagotovila učinkovita sredstva za 
uveljavljanje terjatev in pravic v zvezi z naložbo in naložbenim 
sporazumom. 

b) V skladu s svojimi zakoni in določbami bo vsaka pogodbenica 
čim ugodneje urejala vprašanja, povezana z vstopom, 
bivanjem in gibanjem državljanov ene pogodbenice, ki 
prevzamejo dejavnosti v zvezi z naložbami na ozemlju druge 
pogodbenice, in njihovih družinskih članov. 

c) Pravnim osebam, ustanovljenim v skladu z ustreznimi zakoni 
in predpisi ene pogodbenice, je dovoljeno zaposliti vodilne 
delavce po svoji izbiri v skladu z zakonodajo pogodbenice 
gostiteljice ne glede na njihovo državljanstvo. 

2. V zvezi s 3. členom 

a) Določbe tega sporazuma se bodo uporabljale tudi za vse 
dejavnosti, povezane z naložbami. Te dejavnosti zajemajo 
zlasti, vendar ne izključno: organizacijo, nadzor, poslovanje, 
vzdrževanje družb, filial, agencij, uradov, tovarn ali drugih 
razpoložljivih oblik za opravljanje dejavnosti ter razpolaganje 
z njimi; pridobitev, uporabo, zaščito premoženja vseh vrst, 
vključno z intelektualno lastnino, in razpolaganje z njim; 
izposojanjem sredstev; nakupom, izdajo in prodajo lastniških 
delnic in drugih vrednostnih papirjev; nakup tuje valute za 
uvoz. 

b) Vsem dejavnostim, povezanim z nabavo, prodajo in prevozom 
surovin in polizdelkov, energije, goriv in proizvodnih sredstev 
ter druge vrste poslov v zvezi z navedenimi dejavnostmi ali 
naložbenimi dejavnostmi po tem sporazumu na ozemlju vsake 
pogodbenice, se zagotovi obravnava, ki ni nič manj ugodna 
od tiste, priznane podobnim dejavnostim in pobudam svojih 
vlagateljev ali vlagateljev tretjih držav. 

4. V zvezi z 9. členom 

Po točki (b) tretjega odstavka 9. člena se arbitraža izvede v 
skladu z arbitražnimi standardi Komisije Združenih narodov 
za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in v skladu s 
temi določbami; 

a) Arbitražno sodišče sestavljajo trije razsodniki; če niso 
državljani ene ali druge pogodbenice, so državljani države, ki 
ima s pogodbenicama diplomatske odnose. 
Po potrebi razsodnike na podlagi UNCITRAL-ovih Pravil 
imenuje Predsednik Arbitražnega organa stockholmske 
zbornice kot pristojen za imenovanje. Arbitraža poteka v 
Stockholmu, če se pogodbenici ne dogovorita drugače. 

b) Pri sprejemanju svoje odločitve arbitražno sodišče uporablja 
določbe tega sporazuma, splošna načela mednarodnega 
prava in druge sporazume, ki jih pogodbenici izvajata. 
Priznanje in izvedbo arbitražne odločitve na ozemlju 
pogodbenic ureja njuna notranja zakonodaja v skladu z 
ustreznimi mednarodnimi konvencijami, katerih pogodbenici 
sta. 

5. V zvezi s 13. členom 

Vlagatelji iz točke (c) drugega odstavka 1. člena ne morejo vložiti 
zahtevka na podlagi tega Sporazuma, če se v zvezi z isto zadevo 
sklicuje na določbe drugega sporazuma o pospeševanju in zaščiti 
naložb. 

DA BI TO POTRDILA, sta podpisana predstavnika, ki sta ju njuni 
vladi za to pravilno pooblastili, podpisala ta protokol. 

SESTAVLJENO V Rimu dne 8. marca 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku, pri čemer je vsako 
besedilo enako verodostojno. Ob razlikah pri razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

3. V zvezi s 5. členom 

Vsak ukrep razlastitve ali nacionalizacije, ki se de facto 
sprejme v javnem interesu in zaradi katerega nastane znatna 
izguba pri naložbi, se obravnava kot eden od ukrepov iz 
prvega odstavka 5. člena. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE ITALIJANSKE REPUBLIKE 

Dimitrij Rupel l.r. Lamberto Dini l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbi Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske 
republike o pospeševanju in zaščiti naložb, s Protokolom, ki ga je 
za Republiko Slovenijo podpisal minister za zunanje zadeve, 
gospod dr. Dimitrij Rupel, za Italijansko republiko pa minister za 
zunanje zadeve, gospod Lamberto Dini, je bil podpisan v Rimu, 
08. marca 2000, v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. 

Sporazum o pospeševanju in zaščiti naložb je recipročen, 
bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom olajševanja 
pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja pravne 
varnosti naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
katere teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 
naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz 
tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine 

v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, 
ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama, 
je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo deset let in ostane v veljavi vsakih 
nadaljnjih pet let, razen če se ena ali druga pogodbenica najkasneje 
eno leto pred dnem prenehanja veljavnosti ne odloči, da ga odpove. 
Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je 
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še 
nadaljnjih deset let po datumu njegove prekinitve za naložbe, ki 
so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUDLIKE SINGAPUR 0 

MESEROJNEM SPODBUJANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽR (BSGSZN) 

■ EPA 1175-11- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 436-11/98-2 
Ljubljana, 11.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 157. seji dne 11. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
SINGAPUR O MESEBOJNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI 
NALOŽB, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Tatjana BRNUČEK JOVIČEVIČ, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Singapur o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, 
podpisan v Singapurju 25. januarja 1999. 

2. člen 

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

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE SINGAPUR 

O MEDSEBOJNEM SPODBUJANJU 

IN ZAŠČITI NALOŽB 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Singapur (v 
nadaljevanju "pogodbenici") sta se 

V ŽELJI, da ustvarita ugodne razmere za večje medsebojno 
gospodarsko sodelovanje in zlasti za naložbe vlagateljev ene 
države na ozemlju druge države na podlagi načel enakopravnosti 
in vzajemne koristi, 

OB SPOZNANJU, da bosta spodbujanje in medsebojna zaščita 
takih naložb prispevala k spodbujanju poslovne pobude in večjemu 
napredku v obeh državah, 

SPORAZUMELI, KOT SLEDI: 

1. ČLEN 
OPREDELITEV POJMOV 

Za namene tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga vsaka 
pogodbenica dovoli v skladu s svojimi zakoni in predpisi, kar 
vključuje, vendar ne izključno, katere koli: 

(a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, 
kot so hipoteka, zaseg ali zastava; 

(b) deleže, delnice, obveznice in podobna upravičenja v 
družbah; 

(c) denarne terjatve ali katere koli pogodbene storitve, ki 
imajo ekonomsko vrednost; 

(d) pravice intelektualne lastnine, dobro ime in know-how in 

(e) koncesije, vključno s kakršno koli koncesijo za iskanje, 
pripravljanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov, ki so 
podeljene na podlagi zakona ali po pogodbi. 

2. Izraz "dohodek" pomeni denarne zneske, ki jih prinaša 
naložba, vključno z vsem dobičkom, obrestmi, kapitalskim 
dobičkom, dividendami, licenčninami ali honorarji. 

3. Izraz "vlagatelj" pomeni za eno ali drugo pogodbenico 
državljane in družbe te pogodbenice. 

4. Izraz "državljan" pomeni: 

(a) za Republiko Slovenijo vsako fizično osebo, ki je državljan 
Republike Slovenije v skladu z njeno zakonodajo; 

(b) za Republiko Singapur vsakega singapurskega 
državljana v smislu ustave Republike Singapur. 

5. Izraz "družba" pomeni: 

(a) za Republiko Slovenijo vsak subjekt, ki je registriran ali 
ustanovljen in priznan za pravno osebo v skladu z 
zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije; 

(b) za Republiko Singapur vsako družbo, podjetje, združenje 
ali telo, ki ima pravno osebnost ali je nima in je ustanovljena 
ali registrirana po veljavni zakonodaji Republike Singapur. 

6. Izraz "ozemlje" pomeni: 

(a) za Republiko Slovenijo ozemlje pod njeno suverenostjo, 
vključno z zračnim prostorom in morskimi območji, nad 

katerimi Republika Slovenija izvaja suverenost ali jurisdikcijo 
v skladu z notranjim in mednarodnim pravom in 

(b) za Republiko Singapur ozemlje Republike Singapur. 

7. Izraz "prosto zamenljiva valuta" pomeni katero koli valuto, ki 
se splošno uporablja za plačevanje v mednarodnih poslih in s 
katero se splošno trguje na glavnih mednarodnih deviznih 
trgih. 

2. ČLEN 
UPORABA TEGA SPORAZUMA 

1. Sporazum se uporablja samo: 

(a) glede naložb na ozemlju Republike Slovenije za vse 
naložbe vlagateljev Republike Singapur, ki so izvedene v 
skladu z njenimi zakoni in predpisi; 

(b) glede naložb na ozemlju Republike Singapur za vse 
naložbe vlagateljev Republike Slovenije, ki jih posebej 
pisno odobri pristojni organ, ki ga je določila Vlada 
Republike Singapur, in sicer po pogojih, če so ti določeni, 
kot jih bo štel za primerne. 

2. Določbe prejšnjega odstavka veljajo za vse naložbe 
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice 
bodisi pred začetkom veljavnosti tega sporazuma ali po 
začetku njegove veljavnosti. 

3. ČLEN 
SPODBUJANJE IN ZAŠČITA NALOŽB 

1. Pogodbenica spodbuja vlagatelje druge pogodbenice k 
naložbam na svojem ozemlju in ustvarja zanje ugodne 
razmere. 

2. Naložbe, izvedene ali odobrene po 2. členu, so deležne 
poštene in pravične obravnave ter zaščite v skladu s tem 
sporazumom. 

4. ČLEN 
NAČELO DRŽAVE Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI 

Pogodbenica na svojem ozemlju ne sme obravnavati naložb, ki 
so izvedene ali odobrene po 2. členu, ali dohodka vlagateljev 
druge pogodbenice manj ugodno, kot obravnava naložbe ali 
dohodke vlagateljev katere koli tretje države. 

5. ČLEN 
IZJEME 

1. Določb tega sporazuma glede zagotavljanja obravnave, ki ni 
manj ugodna od tiste, ki se zagotavlja vlagateljem katere koli 
tretje države, ni mogoče razlagati tako, da zavezujejo eno 
pogodbenico, da vlagateljem druge pogodbenice priznava 
kakršno koli prednostno obravnavo, ugodnost ali privilegije 
na podlagi: 

(a) kakršne koli regionalne ureditve carinskih, denarnih, 
tarifnih ali trgovinskih zadev (vključno s prostotrgovinskim 
območjem) ali kakršnega koli sporazuma, ki bi v prihodnje 
pripeljal do take regionalne ureditve ali 
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(b) kakršnega koli dogovora s tretjo državo ali državami na 
istem geografskem območju, ki je namenjen spodbujanju 
regionalnega sodelovanja na gospodarskem, socialnem, 
delovnem, industrijskem ali denarnem področju v okviru 
posebnih projektov. 

2. Določbe tega sporazuma ne veljajo za davčne zadeve na 
ozemlju ene ali druge pogodbenice. Te zadeve se urejajo s 
pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno med 
pogodbenicama, in z notranjo zakonodajo vsake pogodbenice. 

6. ČLEN 
RAZLASTITEV 

1. Pogodbenica ne sme sprejemati ukrepov razlastitve, 
nacionalizacije ali drugih ukrepov, ki imajo za naložbe 
vlagateljev druge pogodbenice enakovreden učinek kot 
razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju "razlastitev"), 
razen če so taki ukrepi sprejeti za zakonsko določen namen, 
na nediskriminacijski podlagi, v skladu z njeno zakonodajo in 
za nadomestilo, ki je dejansko izplačljivo brez neupravičenega 
odlašanja. Tako nadomestilo je po zakonodaji vsake 
pogodbenice enako vrednosti naložbe tik preden je razlastitev 
postala splošno znana. Nadomestilo je prosto zamenljivo in 
prenosljivo. 

2. Vsak ukrep razlastitve ali vrednotenja lahko na zahtevo 
prizadetega vlagatelja pregleda sodni ali drug neodvisni or- 
gan pogodbenice, ki je ukrepe sprejela, na način, kot ga 
predpisuje njena zakonodaja. 

3. Kadar pogodbenica razlasti premoženje družbe, ki je 
registrirana ali ustanovljena po veljavni zakonodaji kjer koli 
na njenem ozemlju in v kateri imajo vlagatelji druge 
pogodbenice lastne deleže, zagotovi, da so določbe prvega 
odstavka tega člena uporabljene v obsegu, potrebnem za 
zagotovitev nadomestila, kot je v njem določeno, tistim 
vlagateljem druge pogodbenice, ki so lastniki takih deležev. 

7. ČLEN 
NADOMESTILO ZA IZGUBE 

Vlagateljem pogodbenice, pri naložbah katerih so na ozemlju druge 
pogodbenice nastale izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega 
spopada, izrednega stanja, upora, vstaje ali nemirov na ozemlju 
druge pogodbenice, ta druga pogodbenica zagotovi v zvezi z 
vzpostavitvijo prejšnjega stanja, odškodnino, nadomestilom ali 
morebitno drugačno poravnavo obravnavo, ki ni manj ugodna od 
tiste, ki jo ta pogodbenica zagotavlja vlagateljem katere koli tretje 
države. Vsako plačilo po tem členu je prosto zamenljivo in 
prenosljivo. 

8. ČLEN 
PRENOSI 

1. Pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice prost 
prenos njihovega kapitala in dohodka od naložb na 
nediskriminacijski podlagi. Prenosi se izvedejo v prosto 
zamenljivi valuti brez kakršne koli omejitve ali neupravičenega 
zavlačevanja. V take prenose so vključeni zlasti, vendar ne 
izključno: 

(a) dobiček, kapitalski dobiček, dividende, licenčnine, obresti 
in drugi tekoči dohodki iz naložbe; 

(b) izkupiček od celotne ali delne likvidacije naložbe; 

(c) odplačila na podlagi posojilnih pogodb, povezanih z 
naložbo; 

(d) licenčnine ali drugi honorarji v zvezi z zadevami iz točke 
(d) prvega odstavka 1. člena; 

(e) plačila za strokovno pomoč, tehnične storitve in nagrade 
za pošlo vodenje; 

(f) plačila v zvezi z izvajanjem pogodbenih projektov; 

(g) zaslužki državljanov druge pogodbenice, ki delajo v zvezi 
z naložbo na ozemlju prve pogodbenice. 

2. Nič iz prvega odstavka tega člena ne vpliva na prost prenos 
nadomestil, izplačanih po 6. in 7. členu tega sporazuma. 

9. ČLEN 
MENJALNI TEČAJ 

Prenosi iz 6. do 8. člena tega sporazuma se opravijo po veljavnem 
tržnem menjalnem tečaju v prosto zamenljivi valuti na dan prenosa. 

10. ČLEN 
ZAKONODAJA 

Da bi se izognili vsakemu dvomu, pogodbenici izjavljata, da se 
vse naložbe, na katere se nanaša ta sporazum, urejajo po veljavni 
zakonodaji na ozemlju pogodbenice, na katerem se taka naložba 
izvaja. 

11. ČLEN 
SUBROGACIJA 

1. Če ena pogodbenica ali agencija, ki jo ta imenuje (v 
nadaljevanju "prva pogodbenica"), opravi plačilo vlagatelju 
na podlagi danega jamstva ali pogodbe o zavarovanju v zvezi 
z naložbo, potem druga pogodbenica prizna prenos pravice 
do vseh pravic ali lastninskih upravičenj v zvezi s tako 
naložbo. Prva pogodbenica ima pravico, da na podlagi 
subrogacije uresničuje take pravice in uveljavlja take terjatve 
v enakem obsegu kot odškodovana stranka. 

2. Nobeno plačilo ene pogodbenice ali agencije, ki jo ta imenuje, 
vlagateljem ne vpliva na pravico teh vlagateljev, da na podlagi 
12. člena uveljavljajo svoje zahtevke do druge pogodbenice. 

12. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV MED 

VLAGATELJEM IN POGODBENICO 

1. Vsak spor med vlagateljem ene pogodbenice in drugo 
pogodbenico v zvezi z naložbo na ozemlju druge pogodbenice 
se, kolikor je mogoče, rešuje po mirni poti s pogajanji med 
strankama v sporu. Stranka, ki namerava reševati tak spor s 
pogajanji, o svoji nameri pisno obvesti drugo stranko. 

2. Če kakršnega koli spora ni mogoče rešiti tako, kot je 
predvideno v prvem odstavku tega člena, potem se spor v 
šestih mesecih od datuma obvestila ene ali druge stranke v 
sporu, če se stranki ne dogovorita drugače, na zahtevo ene 
ali druge stranke v sporu predloži v spravo ali arbitražo 
Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov (v 
tem sporazumu imenovanemu "Center"), ustanovljenemu na 
podlagi Konvencije o reševanju investicijskih sporov med 
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državami in državljani drugih držav, ki je bila dana na voljo za 
podpis v VVashingtonu 18. marca 1965 (v tem sporazumu 
imenovane "konvencija"). V ta namen vsaka pogodbenica na 
podlagi 25. člena konvencije vnaprej nepreklicno soglaša, da 
bo vsak spor predložila Centru. 

13. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA 

1. Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo 
tega sporazuma se, kolikor je mogoče, rešuje s pogajanji. 

2. Če kakšnega spora tako ni mogoče rešiti, se na zahtevo ene 
ali druge pogodbenice predloži v arbitražo. Arbitražno sodišče 
(v nadaljevanju imenovano "razsodišče") je sestavljeno iz 
treh razsodnikov, od katerih imenuje vsaka pogodbenica po 
enega, tretjega, ki je predsednik razsodišča, pa imenujeta 
pogodbenici sporazumno. 

3. Vsaka pogodbenica imenuje enega razsodnika v dveh 
mesecih po prejemu zahteve za arbitražo in v dveh mesecih 
po imenovanju obeh razsodnikov imenujeta pogodbenici še 
tretjega razsodnika. 

4. Če razsodišče ne bi bilo ustanovljeno v štirih mesecih po 
prejemu zahtevka za arbitražo in če ni drugače dogovorjeno, 
lahko ena ali druga pogodbenica zaprosi predsednika 
Meddržavnega sodišča, da imenuje razsodnika ali razsodnike, 
ki še niso bili imenovani. Če je predsednik državljan ene ali 
druge pogodbenice ali če tega ne more opraviti, se lahko 
zaprosi podpredsednik, da to opravi. Če je podpredsednik 
državljan ene ali druge pogodbenice ali če tega ne more 
opraviti, se zaprosi po funkciji naslednji najvišji član 
Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene ali druge 
pogodbenice, da opravi potrebna imenovanja, in tako naprej. 

5. Razsodišče odloča z večino glasov. 

6. Odločitev razsodišča je dokončna in pogodbenici morata 
določbe razsodbe upoštevati in se po njih ravnati. 

7. Vsaka pogodbenica krije stroške svojega člana razsodišča 
in svojega zastopstva v arbitražnem postopku ter polovico 
stroškov predsednika in preostalih stroškov. Vendar lahko 
razsodišče v svoji odločbi odredi, da ena od obeh strank krije 
večji del stroškov, in taka razsodba je zavezujoča za obe 
stranki. 

8. Razen prej navedenega si razsodišče samo določi svoj 
poslovnik. 

14. ČLEN 
DRUGE OBVEZNOSTI 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje medsebojne obveznosti pogodbenic po 
mednarodnem pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošno 
ali posebno pravilo, ki bi naložbam vlagateljev druge pogodbenice 
zagotavljalo ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, 
ta sporazum ne vpliva na taka pravila. Vsaka pogodbenica 
upošteva kakršno koli obveznost v skladu s svojo zakonodajo 
poleg tistih, določenih v tem sporazumu, ki so ga sklenili 
pogodbenica, njeni vlagatelji z vlagatelji druge pogodbenice glede 
njihovih naložb. 

15. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI, TRAJANJE 

IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

1. Vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o 
izpolnitvi svojih notranjepravnih postopkov, potrebnih za 
začetek veljavnosti tega sporazuma. Sporazum začne veljati 
trideseti (30.) dan od datuma zadnjega uradnega obvestila. 

2. Sporazum velja za obdobje petnajstih (15) let in nato velja še 
naprej, razen če po izteku začetnega obdobja štirinajstih let 
ena ali druga pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico 
o svoji nameri, da sporazum odpove. Obvestilo o odpovedi 
začne veljati eno leto po tem, ko ga je prejela druga 
pogodbenica. 

3. Za naložbe, ki so bile izvedene pred datumom začetka 
veljavnosti uradnega obvestila o odpovedi sporazuma, veljajo 
določbe od 1. do 14. člena še za nadaljnje obdobje petnajstih 
let od tega datuma. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana predstavnika, ki sta ju za to 
pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Singapurju dne 25. januarja 1999 v 
dveh izvirnikih v angleškem jeziku. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Marjan Senjur, l.r. 

Za Vlado 
Republike Slngapur 

Lee Yock Suan, l.r. 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Singapur o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, ki ga je 
za Republiko Slovenijo podpisal minister za ekonomske odnose 
in razvoj, gospod dr. Marjan Senjur, za Republiko Singapur pa 
minister za trgovino in industrijo, gospod Lee Yock Suan, je bil 
podpisan v Singapurju, 25. januarja 1999, v angleškem jeziku. 

Sporazum o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja 
pravne varnosti naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
katere teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 
naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz 
tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine 
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, 

ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama, 
je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo petnajst let in nato velja še naprej, 
razen če po izteku začetnega obdobja štirinajstih let ena ali druga 
pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da 
sporazum odpove. Obvestilo o odpovedi začne veljati eno leto po 
tem, ko ga je prejela pogodbenica. Če bo sporazum prenehal 
veljati iz razlogov in na način kot je predvideno s sporazumom, 
bodo določbe sporazuma veljale še nadaljnjih petnajst let po datumu 
njegove prekinitve za naložbe, ki so bile izvršene pred 
prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 
63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 

poročevalec, št. 39 20 9. junij 2000 

i 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA MED UPRAVO 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO 

VARNOST IN DIREKCIJO ZA VARNOST 

JEDRSKIH OBJEKTOV FRANCOSKE 

REPUBLIKE ZA IZMENJAVO 

INFORMACIJ IN SODELOVANJE NA 

PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI 

(BFRSJV) 

- EPA 1176-11- 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 905-02/98-14 
Ljubljana, 18. maja 2000 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 20. aprila 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED 
UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST 
IN DIREKCIJO ZA VARNOST JEDRSKIH OBJEKTOV 
FRANCOSKE REPUBLIKE ZA IZMENJAVO INFORMACIJ 
IN SODELOVANJE NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike 

Slovenije za jedrsko varnost. 

I.člen 

Ratificira se Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko 
varnost in Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske 
republike za izmenjavo informacij in sodelovanje na področju 
jedrske varnosti, podpisan 18.februarja 2000 v Ljubljani. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi: 
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DOGOVOR 

med 

Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost 

in 

Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske republike 

za 

izmenjavo informacij in sodelovanje 

na področju jedrske varnosti 
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Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost in Direkcija za 
varnost jedrskih objektov Francoske republike, v nadaljevanju 
"pogodbenici", 

ob obojestranskem interesu po nadaljnji stalni izmenjavi informacij, 
ki se nanašajo na predpise in standarde, ki se zahtevajo ali 
priporočajo s strani obeh organizacij za urejanje varnostnega in 
okoljskega vpliva jedrskih objektov 

sta se dogovorili, kot sledi: 

1 - OBSEG DOGOVORA 

Kolikor to dovoljujejo zakoni, predpisi in programske usmeritve 
njunih pristojnih organov, se pogodbenici sporazumeta, da bosta 
izmenjavali naslednje vrste tehničnih informacij, ki se nanašajo 
na varnost jedrskih objektov, ki jih določa medsebojni dogovor in 
na predpise, ki jih le-ti morajo izpolnjevati: 

1.1 tematska poročila, ki se nanašajo na tehnično varnost, ki 
jih pripravi ena od organizacij ali se pripravijo zanjo kot 
podlaga ali podpora za upravno odločanje in usmeritve, 

1.2 dokumente, ki se nanašajo na pomembnejše postopke 
za pridobitev dovoljenj ter odločitve, ki se nanašajo na 
varnost in se uporabljajo za določene jedrske objekte, 

1.3 podrobne dokumente, ki opisujejo postopke za izdajo 
dovoljenja in predpisov za delovanje nekaterih objektov, 

1.4 poročila o obratovalnih izkušnjah, vključno s poročili o 
jedrskih nezgodah, nesrečah in ustavitvah ter poročila s 
podatki o zgodovini obratovanja in podatki o zanesljivosti 
komponent in sistemov, 

1.5 upravne postopke za varnost določenih jedrskih objektov, 

1.6 kopije predpisanih standardov, ki naj se uporabljajo ali 
katerih uporabo predlagata obe organizaciji, 

1.7 hitra obvestila o pomembnih dogodkih, kot npr. resne 
obratovalne nezgode, ustavitve reaktorja, ki jih zahtevajo 
upravni organi in obvestila o dogodkih, ki so za obe 
organizaciji nujnega pomena, 

1.8 informacije o intervencijskih nivojih ob izrednih razmerah 
in informacije o klasifikaciji ukrepov ob izrednih razmerah, 

1.9 informacije o načrtih za ravnanje ob izrednih razmerah, o 
predpisih in intervencijskih skupinah v primeru izrednih 
razmer, 

1.10 tehnične informacije, po posameznih primerih, v slučaju 
pomembnejše jedrske nezgode. 

2 - IZVAJANJE DOGOVORA 

2.1 V okviru tega dogovora bodo informacije izmenjane preko 
pisem, poročil in drugih dokumentov ter z vnaprej 
dogovorjenimi obiski in sestanki. Na periodičnih sestankih 
bodo obravnavane aktivnosti glede izmenjave informacij, 
predlagane pa bodo tudi spremembe določb dogovora. 
Čas, kraj in dnevni red teh sestankov bodo dogovorjeni 
vnaprej. 

2.2 Vsaka pogodbenica bo imenovala koordinatorja, ki bo 
usklajeval udeležbo pri vseh izmenjavah. Koordinatorja 
bosta prejemnika vseh dokumentov, ki se pošiljajo v 
okviru izmenjave, vključno s kopijami vseh pisem, razen 
če ni dogovorjeno drugače. V okviru pogojev izmenjave 
bosta koordinatorja odgovorna za razvijanje obsega 
izmenjave, vključno s sporazumom o določitvi jedrskih 
objektov, ki so predmet izmenjave in o specifičnih 
dokumentih in standardih, ki se bodo izmenjali. 

2.3 Za uporabo ali rabo vseh informacij, izmenjanih ali 
posredovanih med pogodbenicama v okviru tega 
dogovora, je odgovorna pogodbenica, ki prejema 
informacije; pogodbenica, ki jih pošilja, ne jamči, da so te 
informacije primerne za točno določeno rabo ali uporabo. 

2.4 Upoštevajoč dejstvo, da podpisnici tega dogovora nimata 
nekaterih informacij, ki jih zajema ta dogovor, imajo pa jih 
drugi vladni organi pogodbenic, bo vsaka pogodbenica v 
največji možni meri pomagala z organizacijo obiskov in 
povpraševanjem po takšnih informacijah pri drugih 
ustreznih organih. Vendar zgoraj navedeno ne zavezuje 
teh organov, da zagotovijo take informacije ali sprejemajo 
take obiskovalce. 

3 - IZMENJAVA IN UPORABA INFORMACIJ 

3.1 Splošno 

Načelno se informacije, ki jih dobi vsaka pogodbenica dogovora, 
lahko prosto širijo brez dodatnega dovoljenja druge pogodbenice, 
upoštevajoč pri tem zahtevo po varstvu zaščitenih informacij ali 
drugih zaupnih informacij, kot so lahko izmenjane po tem 
dogovoru. 

3.2 Definicije (kot so uporabljene v tem dogovoru) 

3.2.1 Izraz "informacija" pomeni podatke, ki se nanašajo 
na predpise, varnost, ravnanje z odpadki, 
znanstvene ali tehnične podatke, ki se nanašajo 
na jedrsko energijo, vključno z informacijami o 
rezultatih ali metodah ocenjevanja in raziskav ter 
katero koli drugo znanje, ki je namenjeno 
posredovanju ali izmenjavi po tem dogovoru. 

3.2.2 Izraz "zaščitena informacija" (v angleščini "pro- 
prietary information") pomeni informacijo, ki je na 
voljo po tem dogovoru in vsebuje poslovne 
skrivnosti ali druge zaupne poslovne informacije. 

3.2.3 Izraz "druge zaupne informacije" pomeni 
informacije zunaj kategorije "zaščitenih informacij", 
ki so zavarovane pred objavo po zakonih in 
predpisih države pogodbenice, ki takšne 
informacije zagotavlja ali pa po odločitvi, ki je v 
skladu s politiko pogodbenice, ki takšne 
informacije zagotavlja, in ki so bile poslane ali 
prejete kot zaupne. 

3-3 Postopki za označevanje zaščitenih informacij v 
dokumentih 

Pogodbenica, ki prejme dokument z zaščitenimi informacijami 
mora spoštovati, v skladu s tem dogovorom, njeno zaščiteno 
naravo, če je takšna informacija jasno označena z restriktivnim 
napisom. 
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Pogodbenica, ki prejme zaščiteno informacijo, upošteva ta 
restriktiven napis in take informacije, brez odobritve pogodbenice, 
ki to informacijo pošilja, ne sme uporabiti v poslovne namene, 
objaviti ali širiti na kakršen koli način, ki ni določen ali je v nasprotju 
s pogoji tega dogovora. 

3.4 Širienie zaščitenih informacij v dokumentih 

3.8 Posvetovanja 

Če ena od pogodbenic iz kakršnega koli razloga spozna, da bo 
prišlo do težav, ali da se lahko upravičeno pričakuje, da ne bo 
mogla ravnati v skladu z določbami tega dogovora o omejevanju 
širjenja informacij, o tem takoj obvesti drugo pogodbenico. 
Pogodbenici se potem posvetujeta o ustreznem postopku. 

3.4.1 - Načelno lahko pogodbenica, ki prejema 
zaščitene informacije v okviru tega dogovora, le- 
te brez predhodnega soglasja prosto širi svojemu 
osebju ter pristojnim organom in organizacijam v 
državi prejemnici. 

3.4.2 - Ob predhodnem pisnem soglasju pogodbenice, 
ki zagotavlja zaščitene informacije v okviru tega 
dogovora, lahko pogodbenica, ki prejema takšne 
informacije, le-te širi v večji meri, kot to dovoljuje 
zgornji odstavek. Pogodbenici skupaj določita, 
kako se te informacije lahko širijo v večji meri in 
vsaka pogodbenica odobri soglasje v mejah svojih 
nacionalnih usmeritev, predpisov in zakonov. 

3.9 Druai vidiki 

Nobena določba tega dogovora ne preprečuje pogodbenici, da bi 
uporabljala ali širila informacije prejete brez omejitev, iz virov zunaj 
tega dogovora. 

3.10 Reševanje sporov 

Sodelovanje v okviru tega dogovora poteka v skladu z zakoni in 
predpisi obeh držav. Kakršne koli spore ali vprašanja med 
pogodbenicama, ki se nanašajo na tolmačenje ali izvajanje tega 
dogovora v času njegove veljavnosti, pogodbenici rešujeta 
sporazumno. 

. 3.5 Postopki za označevanje drugih zaupnih informacij v 
dokumentih 

Pogodbenica, ki v okviru tega dogovora prejema druge zaupne 
informacije, mora upoštevati njihov zaupni značaj, če je takšna 
informacija kot taka jasno označena. 

3.6 Širienie drugih zaupnih informacij v dokumentih 

Druge zaupne informacije se smejo širiti tako, kot je navedeno v 
točki 3.4, Širjenje zaščitenih informacij v dokumentih, pod pogojem, 
da vsaka širitev zaupnih informacij poteka po potrebi, od primera 
do primera, in sledi dogovoru o zaupnosti ter je označena z 
restriktivnim napisom, podobnim tistemu v točki 3.3. 

3.7 Zaščitene informacije ali druoe zaupne informacije, ki niso 
vključene v dokumente 

4 - ZAKLJUČNE DOLOČBE 

4.1 Ta dogovor začne veljati na dan zadnje notifikacije, s 
katero se pogodbenici obvestita, da so izpolnjeni njuni 
notranje pravni postopki za začetek veljavnosti in 
upoštevajoč 2. odstavek tega člena velja pet let, razen če 
ga pogodbenici ne podaljšata za nadaljnje časovno 
obdobje na podlagi obojestranskega pisnega obvestila. 

4.2 Vsaka pogodbenica lahko odstopi od tega dogovora 
potem, ko je 90 dni pred datumom nameravanega odstopa 
o tem pisno obvestila drugo pogodbenico. 

Podpisano v Ljubljani, dne 18. februarja 2000 v slovenskem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. 

Zaščitene informacije ali druge zaupne informacije, ki niso 
vključene v dokumente, pridobljene na seminarjih in drugih 
sestankih, organiziranih v okviru tega dogovora ali informacije, ki 
jih osebje pogodbenic pridobi v medsebojnih stikih pri uporabi 
objektov ali skupnih projektih, obravnavata pogodbenici v skladu 
z načeli, ki so v tem dogovoru določena za informacije, ki se 
nahajajo v dokumentih, pod pogojem, da pogodbenica, ki sporoči 
takšno zaščiteno informacijo ali drugo zaupno informacijo, seznani 
prejemnika z njenim značajem. 

Za Upravo Republike Za Direkcijo za varnost jedrskih 
Slovenije za jedrsko varnost objektov Francoske republike 

mag. Miroslav Gregorič l.r. Andre-Claude Lacoste l.r. 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za okolje in prostor - Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Dogovor med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in 
Direkcijo za varnost jedrskih objektov Francoske republike za 
izmenjavo informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti 
sta 18.2.2000 v Ljubljani podpisala mag. Miroslav Gregorič, 
direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost in g. Andre- 
Claude Lacoste, direktor Direkcije za varnost jedrskih objektov 
Francoske republike. 

Dogovor ureja medsebojno izmenjavo tehničnih informacij med 
pogodbenicama, ki se nanašajo na varnost jedrskih objektov kot 
npr.tematska poročila, ki se nanašajo na tehnično varnost, 
dokumenti, ki se nanašajo na pomembnejše postopke ter opisujejo 
postopke izdajanja dovoljenj, poročila o obratovalnih izkušnjah, 
upravni postopki za varnost določenih jedrskih objektov, hitra 
obvestila ob pomembnih dogodkih, tehnične informacije v primeru 
jedrske nezgode. 

Pogodbenici bosta informacije izmenjevali preko pisem, poročil in 
drugih dokumentov ter z vnaprej dogovorjenimi obiski in sestanki. 
S temi informacijami lahko pogodbenici načeloma prosto 
razpolagata, pri tem pa morata upoštevati zahtevo po varstvu 

zaščitenih informacij ali drugih zaupnih informacij, ki so lahko 
izmenjane po tem dogovoru. Vsaka pogodbenica bo imenovala 
koordinatorja, ki bo usklajeval udeležbo pri izmenjavah informacij. 
Dogovor velja pet let, pogodbenici pa ga lahko na podlagi 
obojestranskega pisnega obvestila podaljšata za nadaljnje 
časovno obdobje. 

Dogovor bosta izvajala pristojna organa pogodbenic, v Republiki 
Sloveniji bo to Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, v 
Republiki Franciji pa Direkcija za varnost jedrskih objektov 
Francoske republike. 

Dogovor v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje dogovora ne bo potrebno zagotovitih dodatnih 
sredstev. 

Ratifikacija dogovora ne narekuje sprejema novih oziroma 
spremembe veljavnih predpisov. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

3 MEDNARODNO AGENCIJO ZA 

ATOMSKO ENERGIJO 0 VAROVANJU V 

ZVEZI S POGODDO 0 NEŠIRJENJU 

JEDRSKEGA OROŽJA (MAEVPN) 

EPA 1177-II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 905-00/98-3 
Ljubljana, 19.5.2000 

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 156. seji dne 20. aprila 2000 

določila besedilo: - dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Vojko VOLK, državni skretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Miroslav GREGORIč, direktor Uprave Republike 

Slovenije za jedrsko varnost. 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATNEGA 
PROTOKOLA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN 
MEDNARODNO AGENCIJO ZA ATOMSKO ENERGIJO O 
VAROVANJU V ZVEZI S POGODBO O NEŠIRJENJU 
JEDRSKEGA OROŽJA, 

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

1. člen 2. člen 

Ratificira se Dodatni protokol k Sporazumu med Republiko 
Slovenijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o 
varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, 
podpisan 26.novembra 1998 na Dunaju. 

Dodatni protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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DODATNI PROTOKOL 

K SPORAZUMU MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN MEDNARODNO AGENCIJO ZA ATOMSKO ENERGIJO O 

VAROVANJU V ZVEZI S POGODBO 
O NEŠIRJENJU JEDRSKEGA OROŽJA 

KER sta Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu Slovenija) in 
Mednarodna agencija za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu 
Agencija) podpisnici Sporazuma o varovanju v zvezi s pogodbo 
o neširjenju jedrskega orožja (Sporazum o varovanju), ki je začel 
veljati dne 1. avgusta 1997, 

KER SE ZAVEDATA želje mednarodne skupnosti, da bi še bolj 
okrepila boj proti širjenju jedrskega orožja s povečanjem 
učinkovitosti in z izboljšanjem zmožnosti sistema varovanja 
Agencije, 

KER POUDARJATA, da mora Agencija pri varovanju upoštevati 
potrebo, da se izogne oviranju gospodarskega in tehnološkega 
razvoja Slovenije ali mednarodnega sodelovanja na področju 
miroljubnih jedrskih dejavnosti, spoštuje zdravje, varnost, fizično 
zaščito in druge veljavne varnostne določbe ter pravice 
posameznikov in sprejme vse varnostne ukrepe za varstvo 
poslovnih, tehnoloških ter industrijskih skrivnosti kot tudi drugih 
zaupnih informacij, ki jih izve, 

KER je treba pogostnost in intenzivnost v tem protokolu opisanih 
dejavnosti omejiti na najmanjšo možno mero v skladu s ciljem 
povečanja učinkovitosti in izboljšanja zmožnosti varovanja 
Agencije, 

STA SE ZARADI TEGA Slovenija in Agencija sporazumeli o 
naslednjem: 

ODNOS MED PROTOKOLOM IN SPORAZUMOM O 
VAROVANJU 

1. člen 

Določbe Sporazuma o varovanju veljajo za ta protokol v tolikšni 
meri, kolikor se nanašajo na določbe tega protokola in so združljive 
z njimi. Ob neskladju med določbami Sporazuma o varovanju in 
določbami tega protokola veljajo določbe tega protokola. 

POSREDOVANJE INFORMACIJ 

2. člen 

a. Slovenija predloži Agenciji izjavo, ki vsebuje: 

(i) splošen opis in informacije, ki določajo lokacijo raziskovalnih 
in razvojnih dejavnosti, povezanih z jedrskim gorivnim ciklom, 
ki ne vključujejo jedrskega materiala in se izvajajo kjer koli, 
kjer jih financira, posebej odobri ali nadzoruje Slovenija oziroma 
se izvajajo v njenem imenu; 

(ii) informacije, ki jih je Agencija ugotovila na podlagi 
pričakovanega povečanja učinkovitosti ali zmožnosti in s 
katerimi se je Slovenija strinjala, o operativnih dejavnostih, 
pomembnih za varovanje v objektih in na lokacijah zunaj 

jedrskih objektov, kjer se jedrski material navadno uporablja; 

(iii) splošen opis vsake stavbe na vsakem mestu, vključno z 
njeno uporabo in njeno vsebino, če to ni jasno iz tega opisa. 
Opis mora vključevati karto mesta; 

(iv) opis obsega postopkov za vsako lokacijo, na kateri potekajo 
dejavnosti, določene v Prilogi I tega protokola; 

(v) informacije, ki podrobno opredeljujejo lokacijo, obratovalno 
stanje in ocenjeno letno proizvodno zmogljivost rudnikov 
urana in obratov za predelavo uranove rude ter obratov za 
predelavo torijeve rude kot tudi tekočo letno proizvodnjo 
takšnih rudnikov in obratov za predelavo za Slovenijo kot 
celoto. Slovenija mora na zahtevo Agencije dati informacije o 
tekoči letni proizvodnji posameznega rudnika ali obrata za 
predelavo. Za posredovanje teh informacij se ne zahteva 
podrobno vodenje evidence jedrskega materiala; 

(vi) informacije o izvirnem materialu, ki ni dosegel sestave in 
čistosti, ustrezne za izdelovanje goriva ali za izotopsko 
obogatitev, kot sledi: 

(a) količine, kemično sestavo, uporabo ali predvideno 
uporabo takšnega materiala bodisi za jedrsko ali 
nejedrsko uporabo za vsako lokacijo v Sloveniji, na kateri 
je material prisoten v količinah, ki presegajo deset ton 
urana in/ali dvajset ton torija, in za druge lokacije s 
količinami, ki so večje od ene tone, skupno količino za 
Slovenijo kot celoto, če presega deset ton urana ali dvajset 
ton torija. Za posredovanje teh informacij se ne zahteva 
podrobno vodenje evidence jedrskega materiala; 

(b) količine, kemično sestavo in namembni kraj za vsak izvoz 
takšnega materiala iz Slovenije za izrecno nejedrske 
namene v količinah, ki presegajo: 

(1) deset ton urana ali pri zaporednem izvozu urana iz 
Slovenije v isto državo, pri čemer je vsak izvoz manjši 
od desetih ton, skupaj z drugimi pa presega deset 
ton na leto; 

(2) dvajset ton torija ali pri zaporednem izvozu torija iz 
Slovenije v isto državo, pri čemer je vsak izvoz manjši 
od dvajsetih ton, skupaj z drugimi pa presega dvajset 
ton na leto; 

(c) količine, kemično sestavo, sedanjo lokacijo in uporabo ali 
predvideno uporabo vsakega uvoza takšnega materiala 
v Slovenijo za izrecno nejedrske namene v količinah, ki 
presegajo: 

(1) deset ton urana ali pri zaporednem uvozu urana v 
Slovenijo, pri čemer je vsak uvoz manjši od desetih 
ton, skupaj z drugimi pa presega deset ton na leto; 
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(2) dvajset ton torija ali pri zaporednem uvozu torija v 
Slovenijo, pri čemer je vsak uvoz manjši od dvajsetih 
ton, skupaj z drugimi pa presega dvajset ton na leto; 

pri čemer se razume, da se informacije o takšnem materialu, 
ki je namenjen za nejedrsko uporabo, ne zahtevajo, potem 
ko je material v svoji nejedrski obliki končne uporabe. 

(vii) (a) informacije glede količin, uporab in lokacij jedrskega 
materiala, oproščenega varovanja v skladu s 37. členom 
Sporazuma o varovanju; 

(b) informacije glede količin (ki so lahko v obliki ocen) in 
uporab na vsaki lokaciji jedrskega materiala, oproščenega 
varovanja v skladu z odstavkom (b) 36. člena Sporazuma 
o varovanju, ki še ni v nejedrski obliki končne uporabe, v 
količinah, ki presegajo tiste, določene v 37. členu 
Sporazuma o varovanju. Za posredovanje teh informacij 
se ne zahteva podrobno vodenje evidence jedrskega 
materiala; 

(viii) informacije glede lokacije ali nadaljnje obdelave srednje- ali 
visokoaktivnih odpadkov ali odpadkov, ki vsebujejo plutonij, 
visokoobogaten uran ali uran-233, za katere je varovanje 
prenehalo v skladu z 11. členom Sporazuma o varovanju. Za 
namen tega odstavka "nadaljnja obdelava" ne vključuje 
prepakiranja odpadkov ali njihove nadaljnje priprave brez 
ločevanja elementov zaradi shranjevanja ali odlaganja; 

(ix) naslednje informacije glede navedene opreme in nejedrskega 
materiala s seznama Priloga II: 

(a) za vsak izvoz takšne opreme in materiala iz Slovenije: 
identiteto, količino, lokacijo predvidene uporabe v državi 
prejemnici in datum oziroma predvideni datum izvoza; 

(b) na izrecno zahtevo Agencije potrditev s strani Slovenije 
kot države uvoznice informacij, ki jih je Agenciji o izvozu 
takšne opreme in materiala v Slovenijo posredovala druga 
država; 

(x) splošne načrte za naslednje desetletno obdobje, pomembne 
za razvoj jedrskega gorivnega cikla (vključno z načrtovanimi 
raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi, povezanimi z 
jedrskim gorivnim ciklom), ko jih odobrijo ustrezni organi v 
Sloveniji. 

b. Slovenija si po najboljših močeh prizadeva, da Agenciji predloži 
naslednje informacije: 

(i) splošen opis in informacije o podrobnejši opredelitvilokacije 
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, povezanih z jedrskim 
gorivnim ciklom, ki ne vključujejo jedrskega materiala in so 
izrecno povezane z obogatitvijo, predelavo jedrskega goriva 
ali obdelavo srednje- ali visokoaktivnih odpadkov, ki vsebujejo 
plutonij, visokoobogaten uran ali uran-233, ki se izvajajo kjer 
koli v Sloveniji, ki pa jih Slovenija ne financira, posebej ne 
odobrava ali nadzoruje oziroma se ne izvajajo v njenem imenu. 
Za namen tega odstavka "obdelava" srednje- ali 
visokoaktivnih odpadkov ne vključuje prepakiranja odpadkov 
ali njihove nadaljnje priprave brez ločevanja elementov zaradi 
shranjevanja ali odlaganja; 

(ii) splošen opis dejavnosti in identiteto osebe ali pravne osebe, 
ki takšne dejavnosti izvaja na lokacijah, ki jih je Agencija odkrila 
zunaj mesta in za katere Agencija meni, da bi lahko bile 
funkcionalno povezane z dejavnostmi na tem mestu. Takšne 
informacije se dajo na posebno zahtevo Agencije. Informacije 
se dajo po posvetovanju z Agencijo in pravočasno. 

c. Na zahtevo Agencije Slovenija zagotovi dopolnitev ali 
pojasnitev katere koli informacije, ki jo je dala po tem členu, 
če je pomembna za varovanje. 

3. člen 

a. Slovenija predloži Agenciji informacije, določene v točkah (i), 
(iii), (iv), (v), (vi)(a), (vii) in (x) odstavka a 2. člena ter v točki 
(i) odstavka b 2. člena, v 180 dneh po začetku veljavnosti 
tega protokola. 

b. Slovenija Agenciji vsako leto do 15. maja predloži dopolnitve 
informacij, omenjene v zgornjem odstavku a, za obdobje, ki 
zajema prejšnje koledarsko leto. Če se predhodno predložene 
informacije niso spremenile, Slovenija to navede. 

c. Slovenija Agenciji vsako leto do 15. maja predloži informacije, 
določene v podtočkah (b) in (c) točke (vi)odstavka a 2. člena 
za obdobje, ki zajema prejšnje koledarsko leto. 

d. Slovenija Agenciji vsake četrt leta predloži informacije, določene 
v podtočki (a) točke (ix) odstavka a 2. člena. Te informacije 
se predložijo v šestdesetih dneh po koncu vsakega četrtletja. 

e. Slovenija Agenciji predloži informacije, določene v točki (viii) 
odstavka a 2. člena, 180 dni pred nadaljnjo obdelavo, do 15. 
maja vsako leto pa informacije o spremembah lokacije za 
obdobje, ki zajema prejšnje koledarsko leto. 

f. Slovenija in Agencija se dogovorita o času in pogostnosti 
predložitve informacij, določenih v točki (ii) odstavka a 2. 
člena. 

g. Slovenija Agenciji predloži informacije iz podtočke (b) točke 
(ix)odstavka a 2. člena v šestdesetih dneh po zahtevi Agencije. 

DODATNI DOSTOP 

4. člen 

Naslednje velja v zvezi z uresničevanjem dodatnega dostopa po 
5. členu tega protokola: 

a. Agencija ne poskuša mehanično ali sistematično preverjati 
informacij, omenjenih v 2. členu, vendar pa ima dostop do: 

(i) katere koli lokacije, omenjene v točki (i) ali (ii) odstavka a 
5. člena na selektivni podlagi, da ne bo neprijavljenega 
jedrskega materiala in dejavnosti; 

(ii) katere koli lokacije, omenjene v odstavku b ali c 5. člena, 
da bi rešili vprašanje v zvezi s pravilnostjo in popolnostjo 
predloženih informacij v skladu z 2. členom ali da bi pojasnili 
neskladnost v zvezi s temi informacijami; 

(iii) katere koli lokacije, omenjene v točki (iii) odstavka a 5. 
člena, v tolikšni meri, kot je za Agencijo potrebno, da 
zaradi varovanja potrdi izjavo Slovenije o stanju 
razgradnje objekta ali lokacije zunaj jedrskih objektov, 
kjer se je jedrski material običajno uporabljal. 

b. (i) Agencija najavi Sloveniji dostop vsaj 24 ur vnaprej, razen 
kot je določeno v točki (ii) spodaj. 

(ii) Za dostop do katerega koli kraja na mestu, ki se zahteva 
v zvezi z obiski za verifikacijo projektnih podatkov ali z 
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ad hoc ali rutinskimi inšpekcijami na tem mestu, se 
vnaprejšnje obvestilo, če Agencija tako zahteva, da vsaj 
dve uri prej, v izrednih okoliščinah pa tudi v manj kot dveh 
urah. 

c. Vnaprejšnje obvestilo je pisno in v njem se navedejo razlogi 
za dostop in dejavnosti, ki se bodo izvajale med takšnim 
dostopom. 

d. V primeru spornega vprašanja ali neskladnosti Agencija da 
Sloveniji možnost, da pojasni in olajša reševanje vprašanja 
ali neskladnosti. Takšna možnost bo dana, preden se zahteva 
dostop, razen če Agencija meni, da bi odložitev dostopa 
vplivala na namen, zaradi katerega se dostop zahteva. 
Agencija o vprašanju ali neskladnosti v nobenem primeru ne 
sprejema kakršnih koli odločitev, preden Sloveniji ni bila dana 
takšna možnost. 

e. Dostop je možen le med rednim delovnim časom, razen če 
se Slovenija strinja z drugačno rešitvijo. 

f. Slovenija ima pravico, da inšpektorje Agencije med dostopom 
spremljajo predstavniki Slovenije, če to inšpektorjev ne 
zadržuje ali kako drugače ovira pri opravljanju njihovih nalog. 

5. člen 

Slovenija Agenciji omogoči dostop do: 

a. (i) katerega koli kraja na mestu; 

(ii) katere koli lokacije, ki jo je Slovenija določila v skladu s 
točkami (v) - (viii) odstavka a 2. člena; 

(iii) katerega koli razgrajenega objekta ali razgrajene lokacije 
zunaj jedrskih objektov, kjer se je jedrski material običajno 
uporabljal; 

b. katere koli lokacije, ki jo je Slovenija določila v skladu s točkami 
(i), (iv), (ix)(b) odstavka a 2. člena ali odstavkom b 2. člena, ki 
ni ena od lokacij, omenjenih v zgornji točki (i) odstavka a, pod 
pogojem da, si Slovenija po najboljših močeh prizadeva, da 
nemudoma izpolni zahteve Agencije z drugimi sredstvi, če 
takega dostopa ni sposobna omogočiti; 

c. katere koli lokacije, ki jo je določila Agencija, ki ni ena od 
lokacij, omenjenih v zgornjih odstavkih a in b, zaradi jemanja 
vzorcev iz okolja, značilnih za posamezno lokacijo, pod 
pogojem, da si Slovenija po najboljših močeh prizadeva, da 
nemudoma izpolni zahteve Agencije na bližnjih lokacijah ali z 
drugimi sredstvi, če takega dostopa ni sposobna omogočiti. 

6. člen 

Pri uresničevanju 5. člena lahko Agencija izvaja naslednje 
dejavnosti: 

a. za dostop v skladu s točko (i) ali (iii) odstavka a 5. člena: 
vizualno opazovanje, zbiranje vzorcev iz okolja, uporabo 
naprav za odkrivanje in merjenje sevanja, uporabo pečatov 
in drugih sredstev za prepoznavanje in ugotavljanje 
nepooblaščenih posegov, ki so določeni v dopolnilnih 
dogovorih, in druge objektivne ukrepe, za katere je bilo 
dokazano, da so tehnično izvedljivi, In katerih uporabo je 
odobril Svet guvernerjev (v nadaljnjem besedilu Svet) po 
posvetovanjih med Agencijo in Slovenijo; 

b. za dostop v skladu s točko (ii) odstavka a 5. člena: vizualno 
opazovanje, štetje kosov jedrskega materiala, nedestruktivna 
merjenja in jemanje vzorcev, uporabo naprav za odkrivanje 
in merjenje sevanja, pregledovanje dokumentov v zvezi s 
količinami in izvorom materiala in razpolaganjem z njim, 
zbiranje vzorcev iz okolja in druge objektivne ukrepe, za 
katere je bilo dokazano, da so tehnično izvedljivi, in katerih 
uporabo je odobril Svet po posvetovanjih med Agencijo in 
Slovenijo; 

c. za dostop v skladu z odstavkom b 5. člena: vizualno 
opazovanje, zbiranje vzorcev iz okolja, uporabo naprav za 
odkrivanje in merjenje sevanja, pregledovanje dokumentov o 
proizvodnji in pošiljanju v zvezi z varovanjem in druge 
objektivne ukrepe, za katere je bilo dokazano, da so tehnično 
izvedljivi, in katerih uporabo je odobril Svet po posvetovanjih 
med Agencijo in Slovenijo; 

d. za dostop v skladu z odstavkom c 5. člena: zbiranje vzorcev 
iz okolja, in če rezultati ne rešijo vprašanja ali neskladnosti na 
lokaciji, ki jo je Agencija določila v skladu z odstavkom c 5. 
člena, uporabo vizualnega opazovanja, naprav za odkrivanje 
in merjenje sevanja ter druge objektivne ukrepe na tej lokaciji, 
kot je bilo dogovorjeno med Slovenijo in Agencijo. 

7. člen 

a. Na zahtevo Slovenije se Agencija in Slovenija dogovorita o 
nadzorovanem dostopu v skladu s tem protokolom, da bi 
preprečili razširjanje zaupnih informacij, da bi izpolnili varnostne 
zahteve ali zahteve za fizično zaščito oziroma da bi zavarovali 
lastninsko ali poslovno občutljive informacije. Takšni dogovori 
Agencije ne ovirajo pri dejavnostih, ki so potrebne za 
verodostojno zagotovitev, da na posamezni lokaciji ni 
neprijavljenega jedrskega materiala in dejavnosti, vključno z 
rešitvijo vprašanja v zvezi s pravilnostjo in popolnostjo 
informacij, omenjenih v 2. členu, ali z nedoslednostjo v zvezi 
s temi informacijami. 

b. Slovenija lahko pri predložitvi informacij, omenjenih v 2. členu, 
Agencijo obvesti o krajih na mestu ali lokaciji, na katerih bi bil 
možen nadzorovan dostop. 

c. Do začetka veljavnosti katerih koli potrebnih dopolnilnih 
dogovorov ima Slovenija možnost nadzorovanega dostopa v 
skladu z določbami zgornjega odstavka a. 

8. člen 

Nič v tem protokolu Sloveniji ne preprečuje, da ne bi Agenciji 
ponudila dostopa do dodatnih lokacij poleg tistih, omenjenih v 5. in 
9. členu, ali da od Agencije ne bi zahtevala izvedbe verifikacijskih 
dejavnosti na določeni lokaciji. Agencija si po najboljših močeh 
prizadeva ugoditi takšni zahtevi. 

9. člen 

Slovenija mora Agenciji omogočiti dostop do lokacij, ki jih je določila 
Agencija, za jemanje vzorcev iz okolja na širšem območju pod 
pogojem, da si Slovenija po najboljših močeh prizadeva izpolniti 
zahteve Agencije na alternativnih lokacijah, če ni zmožna omogočiti 
takšnega dostopa. Agencija takšnega dostopa ne zahteva, dokler 
uporabe jemanja vzorcev iz okolja na širšem območju In 
postopkovne ureditve za to ne odobri Svet po posvetovanjih med 
Agencijo in Slovenijo. 
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10. člen 

Agencija obvesti Slovenijo o: 

a. dejavnostih, ki se izvajajo v skladu s tem protokolom, vključno 
s tistimi glede kakršnih koli vprašanj ali nedoslednosti, na 
katere je Agencija Slovenijo opozorila, v šestdesetih dneh po 
tem, ko je Agencija izvedla dejavnosti; 

b. rezultatih dejavnosti glede kakršnih koli vprašanj ali 
nedoslednosti, na katere je Agencija Slovenijo opozorila, in 
sicer čim prej, vendar v vsakem primeru v tridesetih dneh po 
tem, ko je Agencija prišla do rezultatov; 

c. ugotovitvah, do katerih je prišla na podlagi svojih dejavnosti v 
skladu s tem protokolom. Ugotovitve se sporočajo letno. 

IMENOVANJE INŠPEKTORJEV AGENCIJE 

11. člen 

a. (i) Generalni direktor uradno obvesti Slovenijo o odobritvi 
Sveta glede katerega koli uslužbenca Agencije za 
inšpektorja za varovanje. Če Slovenija v treh mesecih po 
prejemu obvestila o odobritvi Sveta generalnega direktorja 
ne obvesti o svoji zavrnitvi takšnega uslužbenca za 
inšpektorja za Slovenijo, velja inšpektor, o katerem je bila 
Slovenija obveščena, za imenovanega; 

(ii) generalni direktor v odgovoru na zahtevo Slovenije ali na 
lastno pobudo takoj obvesti Slovenijo o umiku imenovanja 
katerega koli uslužbenca za inšpektorja za Slovenijo. 

b. Za obvestilo omenjeno v zgornjem odstavku a se šteje, da ga 
je Slovenija prejela sedem dni po datumu, ko je Agencija 
Sloveniji poslala obvestilo s priporočeno pošto. 

VIZUMI 

12. člen 

Slovenija v enem mesecu po prejemu zahtevka imenovanemu 
inšpektorju, določenemu v zahtevku, priskrbi ustrezne vizume 
za večkraten vstop/izstop in/ali prehod, kadar se to zahteva, da 
inšpektorju zagotovi, da vstopi na ozemlje Slovenije in na njem 
ostane zaradi opravljanja svojih nalog. Vsi zahtevani vizumi veljajo 
vsaj eno leto in se po potrebi obnovijo, da zajamejo trajanje 
inšpektorjevega imenovanja za Slovenijo. 

DOPOLNILNI DOGOVORI 

13. člen 

a. Kadar Slovenija ali Agencija ugotovi, da je treba v dopolnilnih 
dogovorih določiti, kako naj se uporabljajo ukrepi, določeni v 
tem protokolu, se Slovenija in Agencija dogovorita o takšnih 
dopolnilnih dogovorih v devetdesetih dneh po začetku 
veljavnosti tega protokola, ali kadar je potreba po takšnih 
dopolnilnih dogovorih ugotovljena po začetku veljavnosti tega 
protokola, v devetdesetih dneh po datumu takšne ugotovitve. 

b. Do začetka veljavnosti katerih koli potrebnih dopolnilnih 

dogovorov ima Agencija pravico uporabljati ukrepe, ki so 
določeni v tem protokolu. 

KOMUNIKACIJSKI SISTEMI 

14. člen 

a. Slovenija dovoli in ščiti svobodne komunikacije Agencije 
zaradi uradnih namenov med inšpektorji Agencije v Sloveniji 
ter sedežem Agencije in/ali območnimi uradi, vključno z 
nadzorovanim in nenadzorovanim prenosom informacij, ki jih 
oddajajo zadrževalne in/ali nadzorne oziroma merilne naprave 
Agencije. Agencija ima po posvetovanju s Slovenijo pravico 
do uporabe mednarodno vzpostavljenih sistemov neposrednih 
komunikacij, vključno s satelitskimi sistemi in drugimi oblikami 
telekomunikacije, ki se v Sloveniji ne uporabljajo. Na zahtevo 
Slovenije ali Agencije se podrobnosti o uresničevanju tega 
odstavka glede nadzorovanega ali nenadzorovanega prenosa 
informacij, ki jih oddajajo zadrževalne in/ali nadzorne oziroma 
merilne naprave Agencije, določijo v dopolnilnih dogovorih. 

b. Pri komunikaciji in prenosu informacij, kot sta določena v 
zgornjem odstavku a, se upošteva potreba po varovanju 
lastninsko ali poslovno občutljivih informacij ali projektnih 
podatkov, ki jih Slovdnija obravnava kot posebej občutljive. 

VAROVANJE ZAUPNIH INFORMACIJ 

15. člen 

a. Agencija vzdržuje strog režim za zagotavljanje učinkovitega 
varovanja pred razkritjem poslovnih, tehnoloških in 
industrijskih skrivnosti ter drugih zaupnih informacij, ki jih izve, 
vključno s takšnimi informacijami, ki jih izve pri izvajanju tega 
protokola. 

b. Režim, omenjen v zgornjem odstavku a, med drugim vključuje 
določbe v zvezi s: 

(i) splošnimi načeli in z njimi povezanimi ukrepi za ravnanje 
z zaupnimi informacijami; 

(ii) pogoji zaposlovanja osebja v zvezi z varovanjem zaupnih 
informacij; 

(iii) postopki ob kršitvah ali domnevnih kršitvah zaupnosti. 

c. V zgornjem odstavku a omenjeni režim Svet odobri in ga 
redno preverja. 

PRILOGE 

16. člen 

a. Priloge tega protokola so njegov sestavni del. Razen za 
namene spremembe prilog pomeni izraz "protokol", 'kot je 
uporabljen v tem aktu, protokol in priloge skupaj. 

b. Seznam dejavnosti, naveden v Prilogi I, in seznam opreme 
ter materiala, naveden v Prilogi II, lahko Svet spremeni na 
podlagi nasveta odprte delovne skupine izvedencev, ki jo 
ustanovi Svet. Vsaka takšna sprememba začne veljati štiri 
mesece po tem, ko jo sprejme Svet. 
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ZAČETEK VELJAVNOSTI 

17. člen 

a. Ta protokol začne veljati z dnem, ko Agencija prejme od 
Slovenije pisno obvestilo, da so izpolnjene zakonske in/ali 
ustavne zahteve Slovenije za začetek veljavnosti. 

b. Slovenija lahko kadar koli pred začetkom veljavnosti tega 
protokola izjavi, da bo ta protokol uporabljala začasno. 

c. Generalni direktor vse države članice Agencije nemudoma 
obvesti o vsaki izjavi o začasni uporabi tega protokola in o 
začetku njegove veljavnosti. 

POMEN IZRAZOV 

18. člen 

Za namen tega protokola: 

a. Raziskovalne in razvojne dejavnosti, povezane z jedrskim 
gorivnim ciklom, pomenijo tiste dejavnosti, ki so izrecno 
povezane s katerim koli razvojnim vidikom postopka ali 
sistema katere koli od naslednjih postavk: 

pretvorbe jedrskega materiala, 

obogatitve jedrskega materiala, 

- izdelovanja jedrskega goriva, 

reaktorjev, 

kritičnih objektov, 

predelave jedrskega goriva, 

- obdelave (brez prepakiranja odpadkov ali priprave brez 
ločevanja elementov zaradi shranjevanja ali odlaganja) 
srednje- ali visokoaktivnih odpadkov, ki vsebujejo plutonij, 
visokoobogaten uran ali uran-233, 

vendar ne vključujejo dejavnosti v zvezi s teoretičnim ali 
temeljnim znanstvenim raziskovanjem ali z raziskovanjem in 
razvojem uporabe radioaktivnih izotopov v industriji, medicini, 
hidrologiji in kmetijstvu, vplivov na zdravje in okolje ter 
izboljšanega vzdrževanja. 

b. Mesto pomeni tisto območje, ki ga Slovenija razmeji v ustreznih 
projektnih podatkih za objekt, vključno z zaprtim objektom, 
ter v ustrezni informaciji o lokaciji zunaj jedrskih objektov, kjer 
se jedrski material običajno uporablja, vključno z zaprto lokacijo 
zunaj jedrskih objektov, kjer se je jedrski material običajno 
uporabljal (to je omejeno na lokacije z vročimi celicami ali na 
lokacije, kjer so opravljali dejavnosti, povezane s pretvorbo, 
obogatitvijo, izdelovanjem goriva ali predelavo). Vključevati 
mora tudi vse naprave, nameščene skupaj z objektom ali 
lokacijo, za opravljanje bistvenih storitev ali njihovo uporabo, 
kar vključuje: vroče celice za obdelavo obsevanih materialov 
brez jedrskega materiala, naprave za ravnanje z odpadki, 
njihovo shranjevanje in odlaganje ter stavbe v zvezi z 

navedenimi dejavnostmi, ki jih je Slovenija določila v skladu z 
zgornjo točko (iv) odstavka a 2. člena. 

c. Razgrajeni objekt ali razgrajena lokacija zunaj jedrskega 
objekta pomeni napravo ali lokacijo, s katere so bile preostale 
strukture in oprema, ki so bistvene za njeno uporabo, 
odstranjene ali onesposobljene, tako da se ne uporablja za 
shranjevanje in se ne more več uporabljati za ravnanje z 
jedrskim materialom, njegovim obdelovanjem ali uporabo. 

d. Zaprti objekt ali zaprta lokacija zunaj jedrskega objekta pomeni 
napravo ali lokacijo, na kateri so bile dejavnosti ustavljene in 
jedrski material odstranjen, vendar objekt ni bil razgrajen. 

e. Visokoobogaten uran pomeni uran, ki vsebuje 20 ali več 
odstotkov izotopa urana-235. 

f. Jemanje vzorcev iz okolja, značilnih za posamezno lokacijo 
pomeni zbiranje vzorcev iz okolja (to je zraka, vode, 
vegetacije, zemlje, umazanije) na lokaciji in v njeni neposredni 
bližini, ki jo je Agencija izbrala zaradi pomoči Agenciji pri 
ugotavljanju neprijavljenega jedrskega materiala ali jedrskih 
dejavnosti na določeni lokaciji. 

g. Jemanje vzorcev iz okolja na širšem območju pomeni zbiranje 
vzorcev iz okolja (to je zraka, vode, vegetacije, zemlje, 
umazanije) na nizu lokacij, ki ga je Agencija izbrala zaradi 
pomoči Agenciji pri ugotavljanju neprijavljenega jedrskega 
materiala ali jedrskih dejavnosti na širšem območju. 

h. Jedrski material pomeni kateri koli osnoven ali poseben cepljivi 
material, kot je določeno v XX. členu Statuta. Izraz osnoven 
material se ne razlaga v pomenu rude ali ostankov rude. 
Vsaka odločitev Sveta v smislu XX. člena Statuta Agencije po 
začetku veljavnosti tega protokola, ki razširja materiale, ki se 
štejejo za osnoven material ali poseben cepljivi material, bo 
po tem protokolu začela veljati šele, ko jo sprejme Slovenija. 

i. Objekt pomeni: 

(i) reaktor, kritični objekt, obrat za pretvorbo, obrat za 
izdelavo, obrat za predelavo, obrat za ločevanje izotopov 
ali ločeno skladišče ali 

(ii) katero koli lokacijo, na kateri se običajno uporablja jedrski 
material v količinah nad enim efektivnim kilogramom. 

j. Lokacija zunaj jedrskih objektov pomeni katero koli napravo 
ali lokacijo, ki ni objekt, kjer se jedrski material običajno 
uporablja v količinah enakih enemu efektivnemu kilogramu ali 
manj. 

SESTAVLJENO na Dunaju dne 26.novembra 1998 v dveh izvirnikih 
v angleškem jeziku. 

Za REPUBLIKO Za MEDNARODNO 
SLOVENIJO AGENCIJO ZA 

ATOMSKO ENERGIJO 

mag. Miroslav Gregorič l.r. Mohamed EIBaradei l.r. 
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PRILOGA I 

SEZNAM DEJAVNOSTI, KI SO OMENJENE V TOČKI (iv) ODSTAVKA a 2. ČLENA 

PROTOKOLA 

(i) Izdelovanje rotorskih cevi za centrifuge ali sestavljanje 
plinskih centrifug 

Rotorska cev za centrifugo pomeni tankostenski valj, kot 
je navedeno v točki 5.1.1 (b) Priloge II. 

Plinska centrifuga pomeni centrifuge kot so opisane v 
uvodnem pojasnilu k točki 5.1 Priloge II. 

(ii) Izdelovanje difuzijskih pregrad 

Difuzijska pregrada pomeni tanek, porozen filter, kot je 
opisano v točki 5.3.1 (a) Priloge II. 

(iii) Izdelovanje ali sestavljanje sistemov z lasersko tehnologijo 

Sistemi z lasersko tehnologijo pomenijo sisteme, ki so 
sestavljeni iz delov, kot je opisano v točki 5.7 Priloge II. 

(iv) Izdelovanje ali sestavljanje elektromagnetnih ločevalnikov 
izotopov 

Elektromagnetni ločevalnik izotopov pomenijo predmete, 
ki so opisani v točki 5.9.1 Priloge II in vsebujejo ionske 
izvore, kot je opisano v točki 5.9.1 (a) Priloge II. 

(v) Izdelovanje ali sestavljanje kolon ali opreme za ekstrakcijo 

Kolone ali oprema za ekstrakcijo pomeni predmete, kot je 
opisano v točkah 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.7 in 
5.6.8 Priloge II. 

(vi) Izdelovanje aerodinamičnih ločevalnih šob in vrtinčnih cevi 

Aerodinamične ločevalne šobe ali vrtinčne cevi pomenijo 
ločevalne šobe in vrtinčne cevi, kot je opisano v točkah 
5.5.1 in 5.5.2 Priloge II. 

(vil) Izdelovanje ali sestavljanje sistemov za generiranje 
uranove plazme 

Sistemi za generiranje uranove plazme pomenijo sisteme 
za generiranje uranove plazme, kot je opisano v točki 
5.8.3 Priloge II. 

(viii) Izdelovanje cirkonijevih cevi 

Cirkoniieve cevi pomenijo cevi, kot je opisano v točki 1.6 
Priloge II. 

(ix) Izdelovanje in koncentracija težke vode ali devterija 

Težka voda ali devterii pomeni devterij, težko vodo 
(devterijev oksid) in katero koli devterijevo spojino, v kateri 
je razmerje med devterijevimi atomi in vodikom večje od 
1 :5000. 

(x) Izdelovanje grafita jedrske kakovosti 

Grafit jedrske kakovosti pomeni grafit s čistostjo manj od 
5 ppm ekvivalentov bora in z gostoto nad 1,5 g/cm3. 

(xi) Izdelovanje vsebnikov za obsevano gorivo 

Vsebnik za obsevano gorivo pomeni posodo za prevoz 
in/ali shranjevanje obsevanega goriva, ki zagotavlja 
kemijsko, toplotno in radiološko zaščito ter med 
ravnanjem, prevozom in shranjevanjem odvaja zaostalo 
toploto. 

(xii) Izdelovanje reaktorskih kontrolnih palic 

Reaktorske kontrolne palice pomenijo palice, kot je 
opisano v točki 1.4 Priloge II. 

(xiii) Izdelovanje kritično varnih rezervoarjev in posod 

Kritično varni rezervoarji in posode pomenijo predmete, 
kot je opisano v točkah 3.2 in 3.4 Priloge II. 

(xiv) Izdelovanje strojev za rezanje obsevanih gorivnih 
elementov 

Stroii za rezanie obsevanih gorivnih elementov pomenijo 
opremo, kot je opisano v točkah 3.2 in 3.4 Priloge II. 

(xv) Konstrukcija vročih celic 

Vroča celica pomeni vročo celico ali več medsebojno 
povezanih vročih celic, ki imajo skupno prostornino 
najmanj 6 m3 in ščitenje, ki je enako ali večje od ekvivalenta 
0,5 m betona z gostoto 3,2g/cm3 ali večjo in ima opremo 
za daljinsko upravljanje. 
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PRILOGAH 

SEZNAM OPREME IN NEJEDRSKIH MATERIALOV ZA POROČANJE O UVOZU IN 

IZVOZU V SKLADU S TOČKO (ix) ODSTAVKA a 2. ČLENA 

1 Reaktorji in njihova oprema 

1.1 Celoviti jedrski reaktorji 

Jedrski reaktorji, ki so sposobni vzdrževati nadzorovano, 
samostojno verižno jedrsko reakcijo; izključeni so reaktorji z nično 
energijo - to so reaktorji, ki so konstruirani tako, da pri polni 
obremenitvi ne proizvedejo več kot 100 gramov plutonija na leto. 

POJASNILO 
"Jedrski reaktor" načeloma obsega postavke, ki so znotraj 
reaktorske posode ali so z njo neposredno spojene, opremo, 
ki nadzira raven moči v sredici, In sestavne dele, ki običajno 
vsebujejo primarno hladilo reaktorske sredice ali so v 
neposrednem stiku z njim ali pa ga nadzirajo. 

Namen te določbe ni izvzeti reaktorjev, ki bi jih bilo v razumnih 
okvirih mogoče spremeniti tako, da bi lahko proizvajali bistveno 
več kot 100 gramov plutonija na leto. Reaktorji, konstruirani za 
neprekinjeno delovanje pri znatnih ravneh moči ne glede na svojo 
zmogljivost proizvajanja plutonija, se ne štejejo za "reaktorje z 
nično energijo". 

1.2 Reaktorske tlačne posode 

Kovinske posode kot celote ali kot njihovi glavni tovarniško izdelani 
deli, ki so posebej konstruirani ali pripravljeni tako, da lahko 
vsebujejo sredico jedrskega reaktorja, kot ga določa točka 1.1, in 
so sposobni prenašati delovni tlak primarnega hladila. 

POJASNILO 
Točka 1.2 velja tudi za glavo reaktorske tlačne posode kot enega 
glavnih tovarniško izdelanih delov tlačne posode. 
Dele notranjosti reaktorja (npr. nosilne stebre in plošče za sredico 
in druge notranje dele posode, vodila za kontrolne palice, toplotne 
ščite, lopute, mrežne plošče, difuzijske plošče itd.) običajno dobavi 
pooblaščeni dobavitelj reaktorja. V nekaterih primerih so določeni 
notranji nosilni sestavni deli vključeni v izdelavo tlačne posode. 
Dobava teh sestavnih delov, ki bistveno vplivajo na zanesljivo in 
varno delovanje reaktorja (s tem pa tudi na garancije in 
odgovornost dobavitelja reaktorja), zunaj prvotno dogovorjenih 
dobav reaktorja naj ne bi bila običajna praksa.Takšen način dobave 
se šteje za malo verjeten, čeprav ločena dobava teh velikih, 
dragih posebnih predmetov, ki so posebej konstruirani in 
pripravljeni, ni nemogoča. 

1.3 ' Naprave za polnjenje in praznjenje 
reaktorskega goriva 

Oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana za vnašanje ali 
odstranjevanje goriva v jedrskem reaktorju, kot ga določa točka 
1.1, in omogoča posege med obratovanjem reaktorja ali tehnično 
zahtevno postavljanje in vstavljanje predmetov in dovoljuje 

obsežno zamenjavo goriva pri ustavljenem reaktorju v primerih, 
ko ni neposredne vizualne kontrole in pristopa do jedrskega goriva. 

1.4 Reaktorske kontrolne palice 

Palice, ki so posebej konstruirane ali izdelane za nadzor in krmiljenje 
hitrosti jedrske reakcije v reaktorjih, kot jih določa točka 1.1. 

POJASNILO 
Poleg nevtronskih absorpcijskih delov ta točka vključuje še opremo 
nosilnih in obesnih delov, če so dostavljeni ločeno v ta namen. 

1.5 Reaktorske tlačne cevi 

Cevi, ki so posebej konstruirane ali izdelane za vstavitev gorivnih 
elementov in primarnega hladila v reaktorju, kot jih določa točka 
1.1 pri delovnem tlaku nad 5,1 MPa. 

1.6 Cirkonijeve cevi 

Čisti cirkonij in cirkonij v zlitinah v obliki cevi ali snopov cevi v 
količinah, ki presegajo promet nad 500 kg v 12 mesecih, in ki so 
posebej konstruirane ali izdelane za uporabo v jedrskih reaktorjih, 
kot jih določa točka 1.1, in kjer je masno razmerje med hafnijem in 
cirkonijem manjše od 1 : 500. 

1.7 Črpalke primarnega hladila 

Črpalke, ki so posebej konstruirane ali izdelane za kroženje 
primarnega hladila v jedrskih reaktorjih, kot jih določa točka 1.1. 

POJASNILO 
Posebej konstruirane ali izdelane črpalke lahko obsegajo tudi 
tehnološko zahtevne zatesnjene ali večkrat zatesnejene sisteme, 
da se prepreči iztekanje primarnega hladila, črpalke z oklopljenim 
pogonom in črpalke s sistemi inercijske mase. Ta opredelitev 
obsega tudi črpalke, za katere je bilo izdano potrdilo v skladu s 
standardom NC-1 ali enakovrednimi standardi. 

2 Nejedrski materiali za reaktorje 

2.1 Devterij in težka voda 

Devterij, težka voda (devterijev oksid) in katera koli druga 
devterijeva spojina, v kateri je razmerje med številom devterijevih 
in vodikovih atomov večje od 1 : 5000, namenjena za uporabo v 
jedrskih reaktorjih, kot jih določa točka 1.1, v količinah nad 200 
kilogramov devterijevih atomov za katero koli državo prejemnico 
v 12 mesecih. 
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2.2 Grafit jedrske kakovosti 

Grafit s čistostjo manj od 5 ppm ekvivalentov bora in z gostoto 
nad 1,5 g/cm3 za uporabo v jedrskih reaktorjih, kot jih določa 
točka 1.1, v količinah nad 30 ton (3 x 10" kg) za katero koli državo 
prejemnico v 12 mesecih. 

POJASNILO 
Zaradi poročanja o izvozu vlada določi, ali je grafit, ki se izvaža in 
ki ustreza zgornjim specifikacijam, namenjen za uporabo v jedrskih 
reaktorjih. 

3 Obrati za predelavo obsevanih 

gorivnih elementov in oprema, ki je 

posebej konstruirana ali izdelana v 
ta namen 

3.1 Stroji za rezanje obsevanih gorivnih elementov 

UVODNA OPOMBA 
Pri predelavi izrabljenega goriva se plutonij in uran ločita od močno 
radioaktivnih cepitvenih produktov in drugih transuranov. Za to 
ločevanje je mogoče uporabiti različne tehnične procese. Vendar 
je z leti postal najbolj uporaben in sprejemljiv proces Purex. Purex 
obsega raztopitev obsevanega jedrskega goriva v dušikovi kislini, 
ki ji sledi ločevanje urana, plutonija in cepitvenih produktov s 
solventno ekstrakcijo, za katero se uporablja mešanica 
tributilfosfata v organski raztopini. 

V objektih za Purex potekajo podobni postopki, kot so: rezanje 
gorivnih elementov, raztapljanje goriva, solventna ekstrakcija in 
shranjevanje procesnih raztopin. Lahko so opremljeni tudi za 
termalno denitracijo uranovega nitrata, pretvorbo plutonijevega 
nitrata v oksid ali kovino in za obdelavo odpadnih tekočin s 
cepitvenimi produkti v obliko, primerno za dolgoročno 
shranjevanje ali odlaganje. Vendar se lahko v objektih za Purex 
značilne vrste postopkov in opreme za izvajanje navedenih 
postopkov razlikujejo zaradi več razlogov, kot na primer zaradi 
vrste Tn količine predelanega obsevanega jedrskega goriva in 
zaradi predvidene uporabe pridobljenega materiala in varnosti in 
vzdrževanja, upoštevanih pri projektiranju objekta. 

Obrat za predelavo obsevanih gorivnih elementov vključuje 
opremo in sestavne dele, ki običajno pridejo v neposredni stik s 
procesnim tokom obsevanega goriva in glavnim tokom jedrskega 
materiala in cepitvenih produktov in jih neposredno krmilijo. 

Ta proces, vključno s celovitim sistemom za pretvorbo plutonija 
in za izdelavo plutonijeve kovine, se lahko prepozna po ukrepih 
za preprečevanje kritičnosti (npr. z geometrijo), izpostavljenosti 
sevanju (npr. s ščitenjem) in za preprečevanje nevarnosti 
zastrupitve (npr. z osamitvijo). 

Postavke opreme, za katere se šteje, da zanje velja besedna 
zveza "posebej konstruirana ali izdelana oprema" za predelavo 
obsevanih gorivnih elementov, obsegajo: 

5.6 Stroji za rezanje obsevanih gorivnih elementov 

UVODNA OPOMBA 

Ta oprema prebije oblogo goriva in tako izpostavi obsevani jedrski 
material raztopitvi. Najpogosteje se uporabljajo posebej 
zasnovane kovinske rezalne škarje, čeprav se lahko uporablja 
tudi sodobnejša oprema, kot npr. laserji. 

Daljinsko upravljana oprema, ki je posebej konstruirana ali izdelana 
za uporabo v obratih za predelavo obsevanega jedrskega goriva 
in se uporablja za rezanje, sekanje ali striženje gorivnta svežnjev 
ali palic. 

3.2 Posode za raztapljanje 

UVODNA OPOMBA 

V posode za raztapljanje se običajno daje razsekano izrabljeno 
gorivo. V teh kritično varnih posodah se obsevano jedrsko gorivo 
raztopi v dušikovi kislini in se preostale obloge odstranijo iz 
postopka. 

Kritično varne posode (na primer posode majhnega premera 
obročaste ali ploščate oblike), posebej konstruirane ali izdelane 
za uporabo v obratih za predelavo obsevanega jedrskega goriva, 
se uporabljajo za raztapljanje jedrskega goriva. Odporne so proti 
vročim, močno korozivnim tekočinam in omogočajo daljinsko 
upravljano polnjenje in vzdrževanje. 

3.3 Solventni ekstraktorji in oprema zanje 

UVODNA OPOMBA 

V solventnem ekstraktorju sta tako raztopina obsevanega goriva 
iz posod za raztapljanje kot tudi organska raztopina, s katero se 
ločujejo uran, plutonij in produkti cepitve. Oprema za solventno 
ekstrakcijo je običajno zasnovana tako, da ustreza strogim 
obratovalnim parametrom, kot so dolga obratovalna življenjska 
doba brez potrebe po vzdrževanju ali z možnostjo enostavne 
zamenjave, enostavnost delovanja in nadzora ter prilagodljivost 
različnim razmeram, v katerih postopek poteka. 

Posebej konstruirani ali izdelani solventni ekstraktorji, kot na primer 
pulzne kolone, mešalni usedalniki ali centrifugalni kontaktorji, ki 
se uporabljajo v obratih za predelavo obsevanega goriva. Solventni 
ekstraktorji morajo biti odporni proti koroziji z dušikovo kislino. 
Običajno so narejeni po izjemno visokih industrijskih standardih 
(vključno s posebim varjenjem, inšpekcijo, z uporabo kontrole 
kakovosti in za zagotavljanje kakovosti iz nizkoogljičnega 
nerjavnega jekla, titana, cirkonija ali drugih visokokakovostnih 
materialov. 

3.4 Posode za shranjevanje kemikalij 

UVODNA OPOMBA 

Rezultat faze s solventna ekstrakcijo so trije glavni procesni 
tokovi procesne tekočine. Pri nadaljnji obdelavi vseh treh tokov 
se uporabljajo zadrževalne ali shranjevalne posode, in sicer: 

(a) raztopina čistega uranovega nitrata se koncentrira s pomočjo 
uparjanja in se prenese v postopek denitracije, kjer se pretvori 
v uranov oksid. Ta oksid se ponovno uporabi v jedrskem 
gorivnem ciklu; 

(b) raztopina intenzivno radioaktivnih produktov cepitve se 
običajno koncentrira z uparjanjem in shranjuje kot koncentrat 
procesne tekočine. Ta koncentrat se lahko kasneje uparja in 
pretvori v obliko, ki je primerna za zadrževanje ali shranjevanje; 

(c) raztopina čistega plutonijevega nitrata se koncentrira in shrani, 
dokler ne gre v nadaljnji postopek. Zlasti pa so posode za 
zadrževanje ali shranjevanje plutonijevih raztopin zasnovane 
tako, da ne pride do kritičnosti, ki lahko nastane zaradi 
sprememb koncentracije in oblike tega toka. 
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Posebej konstruirane ali izdelane zadrževalne ali shranjevalne 
posode, ki se uporabljajo v obratih za predelavo obsevanega 
goriva, morajo biti odporne proti koroziji z dušikovo kislino. Običajno 
so narejene iz nizkoogljičnega nerjavnega jekla, titana, cirkonija 
ali drugih visokokakovostnih materialov. Opremljene so lahko z 
daljinskim upravljanjem in vzdrževanjem ter imajo lahko naslednje 
lastnosti za nadzor jedrske kritičnosti: 

(1) stene ali notranji deli, izdelani iz materialov, ki vsebujejo najmanj 
2 % ekvivalenta bora, ali 

(2) največji premer 175 mm za valjaste oblike ali 

(3) največjo širino 75 mm za ploščate ali obročaste oblike. 

3.5 Sistem za pretvorbo plutonijevega nitrata v 
plutonijev oksid 

UVODNA OPOMBA 

V večini predelovalnih obratov obsega ta končni postopek 
pretvorbo raztopine plutonijevega nitrata v plutonijev dioksid. 
Glavne funkcije tega postopka so: skladiščenje in prilagajanje 
dovajanega procesnega materiala, obarjanje in ločevanje na trdno 
snov in procesno tekočino, kalciniranje, ravnanje s produkti, 
prezračevanje, ravnanje z odpadki in nadziranje postopka. 

Celotni sistemi, posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo 
plutonijevega nitrata v plutonijev oksid, so posebej prirejeni, da 
preprečijo jedrsko kritičnost in učinke sevanja ter zmanjšajo 
nevarnost zastrupitev na najnižjo možno mero. 

3.6 Sistem za pretvorbo plutonijevega oksida v 
kovinski plutonij 

UVODNA OPOMBA 

Ta postopek, ki je lahko povezan s predelovalnim obratom, 
vključuje fluoriranje plutonijevega dioksida, običajno z visoko 
korozivnim vodikovim fluoridom, pri čemer nastane plutonijev 
fluorid, ki se potem reducira z uporabo kovinskega kalcija visoke 
čistosti, tako da nastaneta kovinski plutonij in žlindra kalcijevega 
fluorida. Glavne funkcije tega postopka so: fluoriranje (npr. z 
opremo, ki je izdelana iz plemenite kovine ali prevlečena z njo), 
redukcija kovine (npr. z uporabo keramičnih talilnikov), recikliranje 
žlindre, ravnanje s produkti, prezračevanje, ravnanje z odpadki 
in nadzor postopka. 

Celotni sistemi, posebej konstruirani ali izdelani za pretvorbo 
plutonijevega oksida v kovinski plutonij, so posebej prirejeni, da 
preprečijo jedrsko kritičnost in učinke sevanja ter zmanjšajo 
nevarnost zastrupitev na najnižjo možno mero. 

4 Obrati za proizvodnjo gorivnih 
elementov 

"Obrati za proizvodnjo gorivnih elementov" sestojijo iz opreme, ki 

(a) običajno pride v neposredni stik z jedrskim materialom ali 
neposredno predeluje ali preverja pretok jedrskega materiala 
ali pa 

(b) neprepustno zapre jedrski material v oblogo goriva. 

5 Obrati za ločevanje uranovih 
izotopov in oprema, razen 

analitičnih instrumentov, posebej 

konstruirana in izdelana v ta 

namen 

Postavke opreme, za katere se šteje, da zanje velja besedna 
zveza "oprema, razen analitičnih inštrumentov, posebej 
konstruirana in izdelana" za ločevanje izotopov urana obsegajo: 

5.6 Plinske centrifuge ter sestavni deli in sklopi, ki 
so posebej konstruirani ali izdelani za uporabo 
v plinskih centrifugah 

UVODNA OPOMBA 

Plinska centrifuga je običajno sestavljena iz tankostenskega valja 
(valjev) in premerom od 75 mm (3 cole) do 400 mm (16 col), ki je 
v vakuumu in se vrti z visoko obodno hitrostjo razreda velikosti 
300 m/s ali več, pri čemer je njegova osrednja os navpična. Za 
dosego visoke hitrosti morajo imeti konstrukcijski materiali vrtljivih 
sestavnih delov visoko razmerje med trdnostjo in gostoto; sklop 
rotorja - in zato tudi njegovi posamezni sestavni deli - pa morajo 
biti izdelani z majhnimi dopustnimi odstopanji, da se zmanjša 
neuravnoteženost na najmanjšo možno mero. V primerjavi z 
drugimi centrifugami je za plinsko centrifugo za obogatitev urana 
značilno, da ima znotraj rotorske komore vrtljivo loputo diskaste 
oblike in mirujoč cevni sestav za dovajanje in odvajanje plinastega 
UF6, ki ga sestavljajo vsaj trije ločeni kanali, od katerih sta 2 
priključena na lopatice, ki potekajo od osi rotorja proti obodu 
rotorske komore. V vakuumu je tudi več kritičnih elementov, ki se 
ne vrtijo in ki jih, čeprav so posebej konstruirani, ni težko izdelati 
niti niso izdelani iz posebnega materiala. Vendar pa je za centrifugo 
potrebno večje število teh sestavnih delov, tako da so lahko te 
količine pomemben podatek o končni uporabi. 

5.1.1 Vrteči se sestavni deli 

(a) Celoviti sklopi rotorjev: 

To so tankostenski valji ali večje število med seboj povezanih 
tankostenskih valjev, ki so izdelani iz enega ali več materialov 
z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto, opisanih v 
pojasnilih k tej točki. Če so valji povezani, so spojeni z gibkimi 
spojkami ali obroči, ki so opisani v točki 5.1.1 (c). Rotor v 
končni obliki je opremljen z notranjimi loputami in končniki, ki 
so opisani v točkah 5.1.1 (d) in (e). Navedeno opremo je 
mogoče dobaviti tudi delno sestavljeno. 

(b) Cevi za rotorje: 

To so posebej konstruirani ali izdelani tankostenski valji 
debeline 12 mm ali manj, s premerom od 75 do 400 mm, ki so 
izdelani iz enega ali več materialov z visokim razmerjem med 
trdnostjo in gostoto, opisanih v pojasnilih k tej točki. . 

(c) Obroči ali spojke: 

To so posebej konstruirane ali izdelane spojke za lokalno 
podporo rotorskih cevi ali za povezavo več rotorskih cevi. 
Spojke so kratki valji s prirobnico, z debelino sten do 3 mm in 
s premerom od 75 do 400 mm. Izdelane so iz materiala z 
visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto, opisanega v 
pojasnilih k tej točki. 
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(d) Lopute: 

To so posebej konstruirani ali izdelani diskasto oblikovani 
sestavni deli s premerom od 75 do 400 mm, ki se vgrajujejo 
v notranjost rotorskih cevi centrifuge in ločujejo odvodno 
komoro od glavne ločevalne komore ter v nekaterih primerih 
pomagajo pri kroženju plinastega UF6 v rotorski cevi. Izdelani 
so iz materiala z visokim razmerjem med trdnostjo in gostoto, 
opisanega v pojasnilih k tej točki. 

(e) Končniki: 

To so diskasto oblikovani sestavni deli s premerom od 75 do 
400 mm, ki so posebej konstruirani ali izdelani za tesnjenje 
obeh koncev rotorskih cevi in zapirajo plinasti UF6 v rotorsko 
cev. V nekaterih primerih so izdelani tako, da obenem podpirajo 
rotorsko cev ali so sestavni del zgornjega ležaja ali pa nosijo 
vrteče se elemente motorja in spodnjega ležaja (končnika). 
Izdelani so iz materiala z visokim razmerjem med trdnostjo in 
gostoto, opisanega v pojasnilih k tej točki. 

POJASNILA 

Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo vrtečih se sestavnih delov, 
so: 

(a) martenzitno jeklo z natezno trdnostjo najmanj 2,05 x 109 N/ 
m2, 

(b) aluminijeve zlitine z natezno trdnostjo najmanj 0,46 x 109 N/ 
m2, 

(c) vlaknasti materiali, primerni za uporabo v kompozitnih 
strukturah s specifičnim modulom najmanj 12,3 x 106 m in s 
specifično natezno trdnostjo najmanj 0,3 x 106 m (specifični 
modul je razmerje med Youngovim modulom v N/m2 in 
specifično težo v N/m3; specifična natezna trdnost je razmerje 
med natezno trdnostjo v N/m2 in specifično težo v N/m3). 

5.1.2 Statični sestavni deli 

(a) Magnetni viseči ležaji: 

To so posebej konstruirani ali izdelani ležaji, sestavljeni iz 
obročastega magneta, ki visi v ohišju z dušilnim sredstvom. 
Ohišje je izdelano iz materiala (glej pojasnilo k točki 5.2), ki je 
odporen proti koroziji z UF6. Magnet je spojen z osjo ali drugim 
magnetom, pritrjenim na zgornji končnik rotorske cevi, opisani 
v točki 5.1.1 (e). Lahko je obročaste oblike z razmerjem med 
zunanjim in notranjim premerom, manjšim ali enakim 1,6 : 1. 
Magnet ima lahko začetno permeabilnost 0,15 H/m (120.000 
CGS enot) ali več ali remanenco vsaj 98,5 % ali magnetno 
jakost večjo od 80 kJ/m3 (107 gauss-oerstedov). Poleg 
običajnih lastnosti materiala je pogoj, da odklon med magnetno 
in geometrijsko osjo ne presega zelo majhnih dopustnih 
odstopanj, manjših kot 0,1 mm ali da homogenost snovi 
magneta ustreza posebnim zahtevam. 

(b) Ležaji in blažilniki: 

To so posebej konstruirani ali izdelani skodeličasti ležaji, ki so 
pritrjeni na blažilnik. Polkroglasto konstruiran tečaj gredi ležaja 
je običajno Izdelan iz kaljenega jekla in je pritrjen na spodnji 
končnik rotorske cevi, opisan v točki 5.1.1 (e). Gred je lahko 
uležajena s hidrodinamičnim ležajem. Skodelica ležaja ima 

obliko okrogle ploščice s polkroglasto vdolbino na eni strani. 
Opisani sestavni deli so pogosto dobavljeni ločeno od 
blažilnikov. 

(c) Molekularne črpalke: 

To so posebej konstruirani ali izdelani valji z notranje ustrezno 
mehansko obdelanimi spiralnimi utori in izvrtinami. Tipične 
dimenzije valja so: notranji premer 75 do 400 mm, debelina 
sten najmanj 10 mm. Dolžina je enaka premeru valja ali večja. 
Utori tipično pravokotnega preseka so globoki najmanj 2 mm. 

(d) Statorji motorjev: 

To so posebej konstruirani ali izdelani obročasti statorji za 
večfazne AC histerezne sinhronske motorje z veliko hitrostjo 
za delovanje v vakuumu v frekvenčnem območju 600 do 
2000 Hz in z razponom moči od 50 do 1000 VA. Stator sestavlja 
večfazno navitje okoli laminiranega železnega jedra z majhnimi 
izgubami; debeline lamel so do 2 mm. 

(e) Ohišja centrifug: 

To so ohišja, ki so posebej konstruirana ali izdelana za 
vgradnjo cevastih rotorjev plinskih centrifug. Ohišje predstavlja 
tog valj z debelino stene do 30 mm in z zelo natančno obdelavo 
obeh koncev, za vgradnjo ležajev z eno ali več prirobnicami. 
Obdelana konca ohišja morata biti vzporedna in pravokotna 
na os valja; dovoljeno odstopanje ne sme presegati 0,05 
stopinje. Ohišje ima lahko tudi obliko satovja, v katero se 
lahko vgradi več rotorskih cevi. Ohišja so izdelana iz materiala, 
ki je odporen proti koroziji z UF6, ali prevlečena z njim. 

(f) Odvodne cevi: 

To so posebej konstruirane ali izdelane cevi z notranjim 
premerom do 12 mm za odvajanje plina UF6 iz rotorske cevi 
in delujejo na principu Pitotove cevi (to je z odprtino, usmerjeno 
proti krožečemu plinu v rotorski cevi, na primer tako, da se 
upogne konec radialno usmerjene cevi) in jih je možno pritrditi 
na entralni sistem za odvajanje plina. Izdelane so ali iz materiala, 
ki je odporen proti koroziji z UF6 ali prevlečene z njim. 

5.2 Posebej konstruirani ali izdelani pomožni 
sistemi, oprema in sestavni deli za obrate za 
izotopsko obogatitev s plinskimi centrifugami 

UVODNA OPOMBA 

Pomožni sistemi, oprema in sestavni deli za obrat za izotopsko 
obogatitev s plinskimi centrifugami so sistemi za dovajanje UF6 
centrifugam, za medsebojno povezovanje posameznih centrifug, 
tako da tvorijo kaskade (ali stopnje) in tako omogočajo postopno 
vse višje stopnje obogatitve, in za odvajanje obogatenega in 
osiromašenega proizvoda UF6 iz centrifug skupaj z opremo za 
pogon centrifug ali za krmiljenje obrata. 

Običajno se UF6 uparja iz trdnega agregatnega stanja z uporabo 
segretih avtoklavov in se dovaja v plinasti obliki centrifugam po 
kaskadnem razdelilnem cevovodu. Plinasti tokovi obogatenega 
in osiromašenega UF6 iz centrifug prav tako tečejo po kaskadnem 
zbirnem cevovodu v hladne pasti (ki delujejo pri približno 203 K (- 
70 °C)), kjer se kondenzirajo pred shranjevanjem v primerne 
vsebnike za prevoz in skladiščenje. Ker obrat za obogatitev sestoji 
iz več tisoč centrifug, razvrščenih v kaskade, znaša dolžina 
kaskadnega razdelilnega cevovoda nekaj kilometrov, z nekaj tisoč 
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zvarov in z večkratnim ponavljanjem strukture. Oprema, sestavni 
deli in cevni sistemi se izdelujejo po zelo visokih merilih glede 
vakuuma in čistoče. 

5.2.1 Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje 
obogatenega in osiromašenega UF6 

Ti sistemi so posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi, ki 
obsegajo: 

napajalne avtoklave (ali postaje) za dovajanje UF6 v kaskade 
centrifug pri, tlaku do 100 kPa in pretoku 1 kg/h ali več; 

desublimatorje (hladne pasti) za odvajanje UF6 iz kaskad 
centrifug pri tlaku do 3 kPa. Prenesti morajo ohlajanje do 203 
K (-70 °C) in segrevanje do 343 K (70 °C); 

postaje za odvajanje obogatenega in osiromašenega UF6 v 
vsebnike. 

Ti sistemi, oprema in cevovodi so v celoti izdelani iz materiala, 
odpornega proti koroziji z UF6, ali obloženi s takim materialom 
(glej pojasnila k tej točki) in se izdelujejo po zelo visokih merilih 
glede vakuuma ali čistoče. 

5.2.2 Razdelilni cevni sistem 

To je posebej konstruiran ali izdelan cevni sistem in razdelilni 
cevni sistema za usmerjanje pretoka UF6 v kaskadah centrifug. 
Omrežje cevi v kaskadah centrifug je običajno sestavljeno iz 
trojnega razdelilnika. Vsaka centrifuga je priključena na vsak 
razdelilnik. Gre torej za večkratno ponavljanje oblik. Razdelilni 
cevni sistem je v celoti izdelan iz materiala, odpornega proti UF6 
(glej pojasnilo k tej točki), po zelo visokih merilih glede vakuuma 
ali čistoče. 

5.2.3 UFe masni spektrometri in ionski izvori 

To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni 
spektrometri za neposredno vzorčenje iz plinastega pretoka 
obogatenega ali osiromašenega UFe in imajo vse naslednje 
značilnosti: 

1. enotno ločljivost za enoto atomske mase nad 320; 

2. ionske izvore, ki so izdelani iz nikroma, monela ali z njima 
prevlečeni ali pa so ponikljani; 

3. ionske izvore za obstreljevanje z elektroni; 

4. zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize. 

5.2.4 Frekvenčni pretvorniki 

To so posebej konstruirane ali izdelane naprave za uravnavanje 
frekvence električnega toka v statorjih elektromotorjev, 
opredeljenih v točki 5.1.2 (d), ali deli, sestavni deli ali podsklopi 
takšnih frekvenčnih pretvornikov in imajo vse naslednje 
značilnosti: 

1. večfazni izhod s frekvencami od 600 do 2000 Hz; 

2. visoko stabilnost frekvence (frekvenčno krmiljenje boljše od 
0,1 %); 

3. nizko harmonično popačenje (manj kot 2 %) in 

4. izkoristek nad 80 %. 

POJASNILO 

Vse zgoraj naštete postavke prihajajo v neposreden stik z 
uplinjenim UF6 ali neposredno upravljajo centrifuge in pretok plina 
od centrifuge do centrifuge in od kaskade do kaskade. 

Materiali, ki so odporni proti koroziji z UF6, so nerjavno jeklo, 
aluminij in aluminijeve zlitine ter nikelj in nikljeve zlitine z najmanj 
60 % niklja. 

5.3 Posebej konstruirani ali izdelani sklopi in 
sestavni deli za izotopsko obogatitev s plinsko 
difuzijo 

UVODNA OPOMBA 

Pri metodi ločevanja uranovih izotopov s plinsko difuzijo je glavni 
tehnološki sklop posebna porozna pregrada za difuzijo plinov, 
toplotni izmenjevalnik za hlajenje plina (plin se segreva pri postopku 
stiskanja), zaporni ventili in regulacijski ventili ter cevovodi. Če se 
pri tehnologiji plinske difuzije uporablja uranov heksafluorid (UF6), 
morajo biti vse površine vse opreme, cevovodov in instrumentov 
(ki prihajajo v stik s plinom) izdelane iz materiala, ki ob stiku z UF6 
ostane stabilen. V obratu za plinsko difuzijo je potrebnih več teh 
sklopov, tako da je lahko količina pomemben podatek o končni 
uporabi. 

5.3.1 Pregrade za difuzijo plinov 

(a) To so posebej konstruirani ali izdelani porozni filtri z velikostjo 
por od 100 do 1000 L (angstrem) debeline največ 5 mm, 
cevaste oblike s premerom največ 25 mm. Izdelani so iz 
kovinskega, polimernega ali keramičnega materiala, ki je 
odporen proti koroziji z UF6, in 

(b) posebej pripravljene spojine ali praškaste snovi za izdelavo 
takšnih filtrov. Spojine ali praški vsebujejo nikelj ali zlitine z 
vsaj 60 % niklja, aluminijevega oksida ali proti UF6 odporne 
popolnoma fluorirane ogljikovodikove polimere s čistostjo vsaj 
99,9 %, velikostjo delcev manjšo od 10 pm, visoko stopnjo 
enakomerne zrnatosti in so posebej pripravljeni za izdelavo 
pregrad za difuzijo plinov. 

5.3.2 Ohišja difuzorjev 

To so posebej konstruirane ali izdelane neprepustno zaprte 
valjaste posode s premerom nad 300 mm in dolžino najmanj 900 
mm ali pravokotne posode primerljivih mer z vhodnim priključkom 
in z izhodnima priključkoma za vgradnjo pregrad za difuzijo plinov; 
vsi priključki imajo premer nad 50 mm. Ohišja difuzorjev so 
izdelana iz materiala, ki je odporen proti UFe, ali so prevlečena z 
njim in konstruirana za vodoravno ali navpično vgradnjo. 

5.3.3 Kompresorji in puhala 

To so posebej konstruirani ali izdelani aksialni, centrifugalni ali 
batni kompresorji oziroma puhala z zmogljivostjo najmanj 1 m3 

UF6/min in izhodnim tlakom nekaj 100 kPa. Izdelani so za 
dolgotrajno delovanje v okolju z U F, in imajo lahko pogonski 
elektromotor ustrezne moči, sem spadajo tudi posamezni sklopi 
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kompresorjev in puhal. Kompresorji in puhala omogočajo tlačna 
razmerja med 2:1 in 6:1 ter so izdelani iz materiala, ki je odporen 
proti koroziji z UF6 ali so prevlečeni z njim. 

5.3.4Tesnila gredi 

To so posebej konstruirana in izdelana vakuumska tesnila z 
dovodnim in odvodnim priključkom za tesnilno sredstvo, ki tesnijo 
gred rotorja puhala ali kompresorja, ki je povezana s pogonskim 
motorjem, tako da preprečujejo vdiranje zraka v notranjo komoro 
kompresorja ali puhala, ki je napolnjena z UF6. Takšna tesnila so 
običajno konstruirana tako, da v notranjost kompresorja ne vdre 
več kot 1000 cm3 zraka na minuto. 

5.3.5Toplotni izmenjevalniki za hlajenje UF6 

To so posebej konstruirani ali izdelani toplotni izmenjevalniki iz 
materiala, ki je odporen proti UF6 (razen nerjavnega jekla) ali iz 
bakra ali katere koli kombinacije teh kovin ali so prevlečeni z 
njimi, za tlačno izgubo zaradi puščanja, manjšo od 10 Pa/h pri 
tlačni razliki 100 kPa. 

5.4 Posebej konstruirani ali izdelani pomožni 
sistemi, oprema in sestavni deli za izotopsko 
obogatitev s plinsko difuzijo 

UVODNA OPOMBA 

Pomožni sistemi, oprema in sestavni deli za obrate za obogatitev 
s plinsko difuzijo so sistemi, potrebni za dovajanje UF6 v sklop za 
plinsko difuzijo, za povezovanje posameznih sklopov med seboj, 
tako da sestavljajo kaskade (ali stopnje) in tako omogočijo 
postopno vse višje stopnje obogatitve, in za odvajanje 
obogatenega in osiromašenega UF6 iz difuzijskih kaskad. Ker je 
za difuzijske kaskade značilna velika inercija, imata vsaka 
prekinitev njihovega delovanja in predvsem njihovo zaprtje resne 
posledice. Zato so v obratu za plinsko difuzijo pomembni dosledno 
in stalno vzdrževanje vakuuma v vseh tehnoloških sistemih, 
avtomatska zaščita pred nesrečami in natančna avtomatska 
regulacija toka plina. Zaradi vsega tega pa je treba obrat opremiti 
številnimi posebnimi merilnimi, regulacijskimi in krmilnimi sistemi. 

Običajno se UF6 uparja iz valjev, vloženih v avtoklave, in se 
dovaja v plinasti obliki do vstopne točke po kaskadnem razdelilnem 
cevovodu. Obogateni in osiromašeni uplinjeni UF6, se od izstopnih 
točk vodi po kaskadnem razdelilnem cevovodu do hladnih pasti 
ali do kompresorskih postaj, kjer se utekočini in vodi v primerne 
vsebnike za prevoz ali skladiščenje. Ker obrat za obogatitev 
sestoji iz več tisoč centrifug, razvrščenih v kaskade, znaša dolžina 
kaskadnega razdelilnega cevovoda nekaj kilometrov, z nekaj tisoč 
zvarov in z večkratnim ponavljanjem strukture. Oprema, sestavni 
deli in cevni sistemi se izdelujejo po zelo visokih merilih glede 
vakuuma in čistoče. 

5.4.1 Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje 
obogatenega in osiromašenega UF6 

To so posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi za 
obratovanje pri tlaku 300 kPa ali manj, ki obsegajo: 

napajalne avtoklave (sisteme) za napajanje kaskad za plinsko 
difuzijo z UF6; 

desublimatorje (ali hladne pasti) za odstranjevanje UF iz 
difuzijskih kaskad; 

postaje za utekočinjenje, kjer se uplinjeni UF6 s stiskanjem in 
ohlajanjem utekočini; 

postaje za shranjevanje obogatenega ali osiromašenega UF6 
v vsebnike. 

5.4.2 Razdelilni cevni sistem 

To je posebej konstruiran ali izdelan cevni sistem in razdelilni 
cevni sistem za usmerjanje pretoka UF6 v kaskadah za plinsko 
difuzijo. Omrežje cevi je običajno sestavljeno iz sistema dvojnih 
razdelilnikov pri čemer je vsaka celica priključena na vsak 
razdelilnik. 

5.4.3 Vakuumski sistemi 

(a) To so posebej konstruirani ali izdelani veliki vakuumski 
zbiralniki, vakuumski razdelilniki in vakuumske črpalke s 
pretokom najmanj 5 m3/min ali več. 

(b) Vakuumske črpalke, posebej konstruirane za obratovanje v 
okolju z UF6, izdelane iz aluminija, niklja ali nikljevih zlitin, ki 
vsebuje nad 60 % niklja, ali prevlečene z njimi.Takšne črpalke 
so lahko rotacijske ali batne, lahko imajo fluoroogljikova tesnila 
in lahko vsebujejo posebne delovne fluide. 

5.4.4 Posebni zaporni in regulacijski ventili 

To so posebej konstruirani ali izdelani ročni ali avtomatski zaporni 
in regulacijski ventili z mehom za tlačno razbremenitev, izdelani iz 
materiala, ki je odporen proti korozijo z UF6, s premerom 40 do 
1500 mm za vgradnjo v glavne in pomožne sisteme obratov za 
izotopsko obogatenje s plinsko difuzijo. 

5.4.5 UF6 masni spektrometri in ionski izvori 

To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni 
spektrometri za neposredno vzorčenje iz plinastega pretoka 
obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo vse naslednje 
značilnosti: 

1. enotno ločljivost za enoto atomske mase nad 320; 

2. ionske izvore, ki so izdelani iz nikroma, monela ali z njima 
prevlečeni ali pa so ponikljani; 

3. ionske izvore za obstreljevanje z elektroni; 

4. zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize. 

POJASNILO 

Zgoraj naštete postavke prihajajo v neposreden stik z uplinjenim 
UF6 ali neposredno upravljajo tok znotraj kaskade. Vse površine, 
ki prihajajo v stik z uplinjenim UFe, so v celoti izdelane iz materiala, 
odpornega proti UF6, ali prevlečene z njim. Za namene točk, ki se 
nanašajo na postavke za plinsko difuzijo, so materiali, odporni 
proti koroziji z UF6, nerjavno jeklo, aluminij, aluminijeve zlitine, 
aluminijev oksid, nikelj ali zlitine z najmanj 60% niklja in popolnoma 
fluorinirani polimeri ogljikovodikov, odporni proti UFe. 
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5.5 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi, 
oprema in sestavni deli za obrate za 
aerodinamično izotopsko obogatitev 

UVODNA OPOMBA 

V postopkih za aerodinamično bogatitev se zmes plinastega UF6 
in lahkega plina (vodika ali helija) stisne in potem vodi skozi 
ločevalne elemente, v katerih se izotopi ločijo izotopov zaradi 
velikih centrifugalnih sil, ki nastajajo zaradi ukrivljene geometrije 
sten ločevalnih elementov. Uspešno sta bila razvita dva postopka 
te vrste: postopek z ločevalnimi šobami in postopek z vrtinčnimi 
cevmi. Pri obeh postopkih so glavni sestavni deli stopnje za 
ločevanje valjaste posode s posebnimi ločevalnimi elementi (šobe 
ali vrtinčne cevi), plinskimi kompresorji in toplotnimi izmenjevalniki 
za odvajanje toplote, ki nastaja pri stiskanju. V aerodinamičnem 
obratu je potrebnih več takih stopenj, tako da so lahko količine 
pomemben podatek o končni uporabi. Ker se pri aerodinamičnem 
postopku uporablja UF6, morajo biti površine vse opreme, vseh 
cevi in instrumentov (ki prihajajo v stik s plinom) izdelane iz 
materiala, ki ob stiku z UF6 ostane stabilen. 

POJASNILO 

Postavke, naštete v tej točki, prihajajo v neposreden stik z 
uplinjenim UF6 ali pa neposredno upravljajo tok znotraj kaskade. 
Vse površine, ki prihajajo v stik z uplinjenim UF6, so v celoti 
izdelane iz materiala, odpornega proti UF6, ali pa so zaščitene z 
njimi. Za namene točk, ki se nanašajo na postavke za 
aerodinamično obogatitev, so materiali odporni proti koroziji z 
UF6, nerjavno jeklo, aluminij, aluminijeve zlitine, aluminijev oksid, 
nikelj ali zlitine z najmanj 60 % niklja in popolnoma fluorirani polimeri 
ogljikovodikov, odporni proti UF„. 

5.5.1 Ločevalne šobe 

To so posebej konstruirane ali izdelane ločevalne šobe in njihovi 
sklopi. Te šobe imajo ukrivljene kanale s polmerom ukrivljenosti, 
manjšim od 1 mm (običajno 0,05 do 0,1 mm), in so odporne proti 
koroziji z UF6. Pri izstopu iz šobe je ostro rezilo, ki razdeli izstopajoči 
tok plina na dva dela. 

5.5.2 Vrtinčne cevi 

To so posebej konstruirane ali izdelane valjaste ali stožčaste 
vrtinčne cevi, izdelane iz materiala, ki je odporen proti koroziji z 
UF6 ali zaščitene z njim, s premerom od 0,5 do 4 cm ter razmerjem 
med dolžino in premerom 20:1 ali manj, z eno ali več tangencialnimi 
vstopnimi odprtinami. Cevi imajo lahko na enem ali na obeh koncih 
šobaste dodatke. 

POJASNILO 

Dovajani plin vstopa v vrtinčno cev tangencialno na enem koncu 
ali prek vrtinčnih lopatic ali pa na številnih tangencialnih mestih 
vzdolž oboda cevi. 

5.5.3 Kompresorji in puhala 

To so posebej konstruirani ali izdelani aksialni centrifugalni ali 
batni kompresorji ali puhala, ki so izdelani iz materiala, ki je odporen 
proti koroziji z UF6 ali prevlečeni z njim, in imajo sesalno 
zmogljivost najmanj 2 m3/min nosilnega plina (vodik ali helij), ki 
vsebuje UFe. 

POJASNILO 

Ti kompresorji in plinska puhala imajo običajno razmerje pritiskov 
od 1,2 : 1 do 6 :1. 

5.5.4 Tesnila gredi 

To so posebej konstruirana in izdelana tesnila z dovodnim in 
odvodnim priključkom za tesnilno sredstvo, ki tesnijo gred rotorja, 
ki povezuje puhalo ali kompresor in pogonski motor, tako da 
preprečujejo puščanje UF6 ali vdiranje zraka ali tesnilnega plina v 
notranjo komoro kompresorja ali puhala, ki je napolnjena z 
mešanico UF6 in nosilnega plina. 

5.5.5 Toplotni izmenjevalniki za hlajenje plina 

To so posebej konstruirani ali izdelani toplotni izmenjevalniki, ki si 
izdelani iz materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6 ali zaščiteni 
z njim. 

5.5.6 Ohišja ločevalnih elementov 

To so posebej konstruirana ali izdelana ohišja, za vgradnjo vrtinčnih 
cevi ali ločevalnih šob in so iz materiala, ki je odporen proti koroziji 
z UF6, ali zaščitena z njim. 

POJASNILO 

Ta ohišja so lahko valjaste posode s premerom nad 300 mm in 
dolžino nad 900 mm ali pa pravokotne posode primerljivih mer in 
so lahko konstruirana za navpično ali vodoravno vgradnjo. 

5.5.7 Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje 
obogatenega in osiromašenega UFe 

To so posebej konstruirani in izdelani procesni sistemi ali oprema 
za obrate za obogatitev in so izdelani iz materiala, ki je odporen 
proti koroziji z UF6, ali zaščiteni z njim, ki obsegajo: 

(a) napajalne avtoklave, peči ali sisteme za napajanje procesa 
obogatitve z UF6; 

(b) desublimatorje (ali hladne pasti) za odstranjevanje UF6 iz 
procesa obogatitve in za nadaljnjo obdelavo po segrevanju; 

(c) postaje za pretvorbo v trdno stanje in utekočinjenje za 
odstranjevanje UF6 iz procesa obogatitve s stiskanjem in 
pretvorbo v tekoče ali trdno agregatno stanje; 

(d) postaje za shranjevanje obogatenega ali osiromašenega UF6 
v vsebnike. 

5.5.8 Razdelilni cevni sistem 

To je posebej konstruirani ali izdelani razdelilni cevni sistem za 
usmerjanje pretoka UF6 v aerodinamičnih kaskadah. Omrežje 
cevi je običajno sestavljeno iz sistema dvojnih razdelilnikov, pri 
čemer je vsaka stopnja ali skupina stopenj priključena na vsakega 
od razdelilnikov. 
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5.5.9 Vakuumski sistemi in črpalke 

(a) To so posebej konstruirani ali izdelani vakuumski sistemi s 
sesalno zmogljivostjo najmanj 5 m3/min uro, sestavljeni iz 
vakuumskih zbiralnikov, vakuumskih razdelilnikov in 
vakuumskih črpalk, konstruirani za obratovanje v okolju z 
UF, 

(b) Vakuumske črpalke, posebej konstruirane ali izdelane za 
obratovanje v okolju z UF6, iz materiala, ki je odporen proti 
koroziji z UF6 ali zaščitene z njim. Takšne črpalke imajo lahko 
fluoroogljikova tesnila in posebne delovne fluide. 

5.5.10 Posebni zaporni in regulacijski ventili 

To so posebej konstruirani ali izdelani ročni ali avtomatski zaporni 
in regulacijski ventili z mehom za tlačno razbremenitev, izdelani iz 
materiala, ki je odporen proti koroziji z UF6, ali zaščiteni z njim, s 
premerom od 40 do 1500 mm za vgradnjo v glavne in pomožne 
sisteme obratov za aerodinamično izotopsko obogatitev. 

5.5.11 UF6 masni spektrometri in ionski izvori 

To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni 
spektrometri za neposredno vzorčenje iz plinastega pretoka 
obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo vse naslednje 
značilnosti: 

1. enotno ločljivost za enoto atomske mase nad 320; 

2. ionske izvore, ki so izdelani iz nikroma, monela ali z njima 
prevlečeni ali pa so ponikljani; 

3. ionske izvore za obstreljevanje z elektroni; 

4. zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize. 

5.5.12 Sistemi za ločevanje UFS od nosilnega plina 

To so posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi za 
ločevanje UF6 od nosilnega plina (vodik ali helij). 

POJASNILO 

Ti sistemi so konstruirani za zmanjšanje koncentracije UF6 v 
nosilnem plinu na manj kot 1 ppm in lahko vključujejo opremo, kot 
je: 

(a) kriogeni toplotni izmenjevalniki in kriogeni ločevalniki za 
temperatur -120 °C ali manj ali 

(b) kriogene enote za temperatur -120 °C ali manj ali 

(c) ločevalne šobe ali vrtinčne cevi za ločevanje U F. od nosilneaa 
plina ali 

(d) hladne pasti za UFeza temperature -20 °C ali manj. 

5.6 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi, 
oprema in sestavni deli za uporabo v obratih za 
obogatitev s kemično ali ionsko izmenjavo 

UVODNO POJASNILO 

Neznatna razlika mas izotopov urana povzroča majhne 
spremembe v ravnotežjih kemičnih reakcij, kar je mogoče 

izkoristiti kot osnovo za ločevanje izotopov. Uspešno sta bila 
razvita dva postopka; kemična izmenjava med tekočinama in 
ionska izmenjava med trdno snovjo in tekočino. 
Pri postopku kemične izmenjave med tekočinama prideta 
protitočno v stik tekoči fazi (vodna in organska), ki se med seboj 
ne mešata, kar povzroči kaskadni učinek več tisoč ločevalnih 
stopenj. Vodna faza je sestavljena iz uranovega klorida v raztopini 
solne kisline; organska faza je sestavljena iz ekstrahenta, ki 
vsebuje uranov klorid v organskem topilu. Kontaktorji, ki se 
uporabljajo v ločevalni kaskadi, so lahko izmenjevalne kolone 
med tekočinama (kot pulzirne kolone s perforiranimi ploščami) ali 
centrifugalni kontaktorji za kemično izmenjavo med tekočinama. 
Zaradi omogočanja povratnega toka v ločevalno kaskado mora 
na vsaki strani ločevalne kolone potekati kemična reakcija 
(oksidacija in redukcija). Pomembna zahteva pri konstruiranju je 
preprečiti onesnaženje procesnih tokov z določenimi kovinskimi 
ioni. Zato se uporabljajo plastične, s plastiko prevlečene (sem 
sodi tudi uporaba polimerov fluoroogljikov) in/ali s steklom 
prevlečene kolone in cevovodi. 
Pri postopku ionske izmenjave med trdno snovjo in tekočino se 
doseže obogatitev z adsorpcijo in desorpcijo urana na posebni 
visoko aktivni smoli za ionsko izmenjavo oz. adsorbentu. 
Raztopina urana v solni kislini in drugih kemičnih reagentih se 
vodi skozi valjaste kolone za obogatitev, ki so napolnjene s sloji 
adsorbenta. Da teče postopek neprekinjeno, je potreben sistem 
za povratni tok za sproščanje urana iz adsorbenta nazaj v tekočo 
fazo, tako da je mogoče ločeno zbirati obogateni in osiromašeni 
uran. To se izvede z uporabo primernih kemičnih redukcijskih in 
oksidacijskih sredstev, ki se popolnoma regenerirajo v ločenih 
zunanjih krožnih tokovih in jih je mogoče deloma regenerirati 
znotraj samih kolon za ločevanje izotopov. Prisotnost vročih 
koncentriranih raztopin solne kisline v postopku zahteva, da je 
oprema izdelana iz posebnega materiala, ki je odporen proti 
koroziji, ali zaščitena z njim. 

5.6.1 Kolone za izmenjavo med tekočinama 
(kemična izmenjava) 

Protitočne kolone za kemično izmenjavo med tekočinama z 
mehanskim izvorom energije (pulzirne kolone s perforiranimi 
ploščami, kolone s povratnimi ploščami in kolone z notanjimi 
turbinskimi mešali) so posebej konstruirane ali izdelane za 
izotopsko obogatitev urana s kemično izmenjavo. Zaradi 
odpornosti proti koroziji s koncentriranimi raztopinami solne kisline 
so te kolone ali njihovi notranji deli izdelani iz primernega plastičnega 
materiala (kot so polimeri fluoroogljika) ali iz stekla ali zaščiteni z 
njim. Kolone so konstruirane tako, da se raztopine zadržujejo v 
njih kratek čas (do 30 sekund). 

5.6.2 Centrifugalni kontaktorji za izmenjavo med 
tekočinama (kemična izmenjava) 

To so posebej konstruirani ali izdelani kontaktorji za obogatitev 
urana s kemično izmenjavo. Ti kontaktorji z vrtenjem povzročijo 
disperzijo organske in vodne komponente, nato pa ju ponovno 
ločijo s centrifugiranjem. Zaradi odpornosti proti koroziji s 
koncentriranimi raztopinami solne kisline so kontaktorji ali njihovi 
notranji deli izdelani iz primernega plastičnega materiala (kot so 
polimeri fluoroogljika) ali zaščiteni z njim ali obdani s steklom. 
Centrifugalni kontaktorji so konstruirani tako, da se raztopine 
zadržujejo v njih kratek čas (do 30 sekund). 

5.6.3 Sistemi in oprema za redukcijo urana (kemična 
izmenjava) 

(a) To so posebej konstruirane ali izdelane celice za 
elektrokemično redukcijo urana iz enega v drugo valentno 
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stanje pri postopku izotopske obogatitve urana s kemično 
izmenjavo. Deli celic, ki so v stiku s procesno raztopino, 
morajo biti izdelane iz materiala, odpornega proti koroziji s 
koncentriranimi raztopinami solne kisline. 

POJASNILO 

Katodni prekat celice mora biti konstruiran tako, da se prepreči 
ponovna oksidacija urana v višje valentno stanje. Da uran ostane 
v katodnem prekatu, ima lahko celica neprepustno diafragemsko 
membrano, izdelano iz posebnega materiala za izmenjavo 
kationov. Katoda je iz primernega trdnega prevodnika, kot je grafit. 

(b) To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi na koncu 
kaskade za odvzem U4+ iz pretoka organske komponente, 
uravnavanje koncentracije kisline in napajanje celic za 
elektrokemično redukcijo. 

POJASNILO 

Ti sistemi so sestavljeni iz opreme za solventno ekstrakcijo za 
izločanje U4* iz organske komponente v vodno raztopino, opreme 
za izparevanje in/ali druge opreme za uravnavanje in nadziranje 
pH raztopine, črpalk ali drugih naprav za napajanje celic za 
elektrokemično redukcijo. Pomembna zahteva pri konstruiranju 
je preprečiti onesnaženje vodnega toka z določenimi kovinskimi 
ioni. Zato dele sistema, ki so v stiku s procesnim tokom, sestavlja 
oprema, izdelana iz primernega materiala (kot so npr. steklo, 
polimeri fluoroogljika, polifenilsulfat, polietersulfon in s smolo 
impregnirani grafit) ali zaščitena z njimi. 

5.6.4 Sistemi za pripravo vhodnih komponent 
(kemična izmenjava) 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za proizvodnjo 
vhodne raztopine uranovega klorida visoke čistosti za naprave, 
ki se uporabljajo pri izotopskem ločevanju urana s postopkom 
kemične izmenjave. 

POJASNILO 

Ti sistemi so sestavljeni iz opreme za raztapljanje, solventno 
ekstrakcijo in/ali ionsko izmenjavo za čiščenje ter iz elektrolitskih 
celic za redukcijo urana U6*ali U4* v U3*. Pri tem nastane raztopina 
uranovega klorida, ki ima le nekaj ppm kovinskih nečistoč, kot so 
krom, železo, vanadij, molibden in drugi dvovalentni ali večvalentni 
kationi. Konstrukcijski materiali delov sistema za pridobivanje 
visoko čistega U3*so steklo, polimeri fluoroogljika, polifenilsulfat, 
polietersulfon ter s plastiko prevlečeni in s smolo impregnirani 
grafiti. 

5.6.5 Sistemi za oksidacijo urana (kemična 
izmenjava) 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za oksidacijo urana 
iz U3* v U4* in njegovo vračanje v kaskade za izotopsko ločevanje 
urana pri procesu obogatitve s kemično izmenjavo. 

POJASNILO 

Ti sistemi lahko vključujejo opremo, kot je: 

(a) oprema za vzpostavljanje stika med klorom in kisikom z 
vodnim iztokom iz opreme za ločevanje izotopov in za 
ekstrahiranje tako dobljenega U4' v organski tok, ki se po 
desorpciji vrača s konca kaskade; 

(b) oprema, ki ločuje vodo od solne kisline, tako da je mogoče 
vodo in koncentrirano solno kislino ponovno vrniti v postopek 
na primernih mestih. 

5.6.6 Visoko aktivne smole in adsorbenti za ionsko 
izmenjavo (ionska izmenjava) 

Visoko aktivne smole in adsorbenti za ionsko izmenjavo so posebej 
načrtovani ali izdelani za obogatitev urana z ionsko izmenjavo, 
vključno s poroznimi makromrežastimi smolami in/ali zrnatimi 
strukturami, pri katerih so aktivne skupine za kemično izmenjavo 
omejene na prevleko na površini neaktivne porozne nosilne 
strukture, in drugimi kompozitnimi strukturami v kakršni koli 
primerni obliki, vključno z delci ali vlakni. Te smole in adsorbenti 
za ionsko izmenjavo s premerom 0,2 mm ali manj morajo biti 
kemično odporni proti koncentrirani solni kislini in njenim 
raztopinam ter fizično dovolj trdni, da ne razpadejo v kolonah za 
ionsko izmenjavo. Smole in adsorbenti so posebej pripravljeni 
tako, da omogočajo zelo hitro izmenjavo izotopov urana 
(razpolovni čas hitrosti izmenjave manj kot 10 sekund) in morajo 
prenesti delovne temperature od 100 do 200 °C. 

5.6.7 Kolone za ionsko izmenjavo (ionska izmenjava) 

To so valjaste kolone s premerom nad 1000 mm za namestitev 
slojev smol in adsorbentov za ionsko izmenjavo in so posebej 
konstruirane ali izdelane za obogatitev urana z ionsko izmenjavo. 
Kolone so izdelane iz materiala, odpornega proti koroziji s 
koncentrirano solno kislino (kot je titan ali fluoroogljikova plastika), 
ali zaščitene z njim za obratovanje pri temperaturah od 100 do 
200 °C in tlakih nad 0,7 M Pa. 

5.6.8 Povratni sistemi za ionsko izmenjavo (ionska 
izmenjava) 

(a) To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za kemično ali 
elektrokemično redukcijo za regeneriranje kemičnega 
redukcijskega sredstva, ki se uporablja v kaskadah za 
obogatitev urana z ionsko izmenjavo. 

(b) To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za kemično ali 
elektrokemično oksidacijo za regeneriranje kemičnega 
redukcijskega sredstva, ki se uporablja v kaskadah za 
obogatitev urana z ionsko izmenjavo. 

POJASNILO 

Pri postopku obogatitve z ionsko izmenjavo se lahko kot reducirni 
kation uporabi npr. trivalentni titan (Ti3*); v tem primeru redukcijski 
sistem regenerira Ti3* z redukcijo Ti4*. 

Pri postopku se lahko uporabi npr. trivalentno železo (Fe3*) kot 
oksidant; v tem primeru oksidacijski sistem regenerira Fe3*z 
oksidacijo Fe2*. 

5.7 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi, 
oprema in sestavni deli za uporabo v obratih 
za obogatitev urana z lasersko tehnologijo 

UVODNA OPOMBA 

Sodobni sistemi za postopke obogatitve z laserji se delijo v dve 
kategoriji, in sicer sisteme, pri katerih je procesni medij atomska 

I 
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uranova para, in sisteme, pri katerih je procesni medij para 
uranove spojine. Običajno se za te sisteme uporabljajo naslednji 
izrazi: prva kategorija - lasersko ločevanje izotopov v atomski 
pari (AVLIS ali SILVA); druga kategorija - lasersko ločevanje 
izotopov v molekularni pari (MLIS ali MOLIŠ) in kemična reakcija 
z laserskim aktiviranjem, odvisnim od izotopa (CRISLA). Sistemi, 
oprema in sestavni deli za obrate za lasersko obogatitev 
vsebujejo: (a) naprave za dovajanje pare kovinskega urana (za 
selektivno fotoionizacijo) ali naprave za dovajanje pare uranove 
spojine (za fotodisociacijo ali kemično aktiviranje); (b) naprave za 
zbiranje obogatenega in osiromašenega kovinskega urana pri 
prvem sistemu ter naprave za zbiranje disociranih ali kemično 
reagiranih spojin kot obogateni uran in nespremenjeni material 
kot osiromašeni uran pri drugem sistemu; (c) procesne laserske 
sisteme za selektivno vzbujanje izotopa urana-235; in (d) opremo 
za pripravo dovajanega materiala in pretvorbo obogatenega urana. 
Zaradi zahtevnosti spektroskopije uranovih atomov in spojin je 
lahko vključena katera koli od številnih laserskih tehnologij, ki je 
na razpolago. 

POJASNILO 

Večina postavk, naštetih v tem poglavju, prihajajo v neposreden 
stik s kovinskim uranom v plinasti ali staljeni obliki ali s procesnim 
plinom, sestavljenim iz UF6 ali zmesi UFe in drugih plinov. Vse 
površine, ki prihajajo v stik z uranom ali UF6, so v celoti izdelane 
iz materiala, ki je odporen proti koroziji, ali prevlečene z njim. Za 
namene točke, ki se nanaša na postavke za obogatitev z lasersko 
tehnologijo, so materiali, ki so odporni proti koroziji z uparjenim ali 
tekočim kovinskim uranom ali uranovimi zlitinami, z itrijem 
prevlečen grafit in tantal; materiali, odporni proti koroziji z UF6, pa 
baker, nerjavno jeklo, aluminij, aluminijeve zlitine, nikelj ali zlitine z 
najmanj 60 % niklja in popolnoma fluorirani polimeri ogljikovodika, 
odporni proti UF6. 

5.7.1 Sistemi za uparjanje urana (AVLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za uparjanje urana, 
sestavljeni iz pasovnih ali skenirnih elektronskih topov, ki oddajajo 
elektronske curke z močjo, ki na tarči znaša več kot 2,5 kW/cm. 

5.7.2 Sistemi za ravnanje s staljenim kovinskim 
uranom (AVLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za ravnanje s talinami 
kovinskga urana ali njegovih zlitin, sestavljeni iz talilnih loncev in 
opreme za njihovo hlajenje. 

POJASNILO 

Talilni lonci in drugi deli tega sistema, ki pridejo v stik s staljenim 
uranom ali uranovimi zlitinami, so izdelani iz materiala, ki je primerno 
odporen proti koroziji in visokim temperaturam, ali pa so zaščiteni 
s takim materialom. Primerni materiali so tantal, grafit, s prevleko 
iz itrija, grafit s prevleko iz oksidov redkih zemelj ali njihove zmesi. 

5.7.3 Sistem za zbiranje obogatenega in 
osiromašenega kovinskega urana (AVLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani zbiralniki za zbiranje 
obogatenega in osiromašenega urana v talini ali v trdni obliki. 

POJASNILO 

Sestavni deli za te sklope so izdelani iz materiala, ki je odporen 
proti vročini in koroziji z uparjenim ali tekočim kovinskim uranom, 
ali pa so zaščiteni z njimi (kot je grafit s prevleko iz itrija ali tantal) 

in lahko obsegajo cevi, ventile, vezne kose, "žlebove", napajalne 
kanale, toplotne izmenjevalnike in kolektorske plošče za 
magnetne, elektrostatične ali druge metode ločevanja. 

5.7.4 Ohišja ločevalnika (AVLIS) 

To so posebej konstruirane ali izdelane valjaste ali pravokotne 
posode za namestitev izvora uparjenega kovinskega urana, 
elektronskega topa in sistema za zbiranje obogatenega in 
osiromašenega urana. 

POJASNILO 

Ta ohišja imajo večje število vhodov za napajanje z elektriko in 
vodo, odprtine za laserski curek, priključke za vakuumsko črpalko 
ter opremo za diagnostiko in nadzor instrumentov. Opremljena 
so s pripravami za odpiranje in zapiranje, kar omogoča obnavljanje 
notranjih sestavnih delov. 

5.7.5 Nadzvočne ekspanzijske šobe (MLIS) 

To so posebej konstruirane ali izdelane nadzvočne ekspanzijske 
šobe za hlajenje mešanice UF6 in nosilnega plina do temperature 
150 K ali manj ter so odporne proti koroziji z UF6. 

5.7.6 Zbiralniki za uranov pentafluorid (MLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani zbiralniki za zbiranje 
uranovega pentafluorida (UF5)v trdnem agregatnem stanju, ki je 
sestavljen iz filtra, udarnega ali ciklonskega zbiralnika ali iz 
kombinacije obeh in so odporni proti koroziji z UF5 in UF6. 

5.7.7 Kompresorji za mešanico UF. in nosilnega 
plina (MLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani kompresorji za mešanico 
UF6 in nosilnega plina, za dolgotrajno obratovanje v okolju z UF6. 
Sestavni deli in komponente kompresorja, ki prihajajo v stik s 
procesnim plinom so izdelani iz materiala, ki je odporen proti 
koroziji z UF6 ali prevlečeni z njim. 

5.7.8 Tesnila gredi (MLIS) 

To so posebej konstruirana ali izdelana tesnila gredi z dovodnim 
in odvodnim priključkom za tesnilno sredstvo, ki tesnijo gred 
rotorja, ki povezuje kompresor in pogonski motor, tako da 
preprečujejo puščanje procesnega plina ali vdiranje zraka ali 
tesnilnega plina v notranjo komoro kompresorja, napolnjeno z 
mešanico UF6 in nosilnega plina. 

5.7.9 Sistemi za fluoriranje (MLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za fluoriranje trdnega 
UFS v plinasti UF6. 

POJASNILO 

Ti sistemi so konstruirani za fluoriranje zbranega praškastega 
UFs v UF6>ki se zbira v vsebnike za obogateni UF6 ali se dovaja 
v enote MLIS, kjer se dodatno obogati. Po prvi metodi reakcija 
fluoriranja lahko poteka v sistemu za ločevanje izotopov, kjer 
pride do reakcije in se pridobi obogateni UF6 neposredno po izstopu 
iz zbiralnikov. Po drugi metodi pa se lahko praškasti UF5 odstrani 
in vodi iz zbiralnika obogatenega UF6 v primemo reakcijsko posodo 
(npr. reaktor s fluidiziranim slojem, vijačni reaktor ali plamenski 
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stolp) za fluoriranje. Po obeh metodah se uporablja oprema za 
shranjevanje in prenos fluora (ali kakega drugega primernega 
sredstva za fluoriranje) in za zbiranje in prenos UF6. 

5.7.10 UF6 masni spektrometri in ionski izvori 

To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni ali štiripolni masni 
spektrometri za neposredno vzorčenje iz plinastega pretoka 
obogatenega ali osiromašenega UF6 in imajo vse naslednje 
značilnosti: 

1. enotno ločljivost za enoto atomske mase nad 320; 

2. ionske izvore, ki so izdelani iz nikroma, monela ali z njima 
prevlečeni ali pa so ponikljani; 

3. ionske izvore za obstreljevanje z elektroni; 

4. zbiralni sistem, ki je primeren za izotopske analize. 

5.7.11 Napajalni sistemi in sistemi za odvajanje 
osiromašenega in obogatenega UF6 (MLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani procesni sistemi ali oprema 
za obrate za obogatitev, izdelani iz materiala, ki je odporen proti 
koroziji z UF6, ali zaščiteni z njim, ki obsegajo: 

(a) napajalne avtoklave, peči ali sisteme za napajanje procesa 
obogatitve z UF6; 

(b) desublimatorje (ali hladne pasti) za odstranjevanje UF6 iz 
procesa obogatitve in za nadaljnjo obdelavo po segrevanju; 

(c) postaje za pretvorbo v trdno stanje in utekočinjenje za 
odstranjevanje UF6 iz procesa obogatitve s stiskanjem in 
pretvorbo v tekoče ali trdno agregatno stanje; 

(d) postaje za shranjevanje obogatenega ali osiromašenega UF6 
v vsebnike. 

5.7.12 Sistemi za ločevanje UF od nosilnega plina 
(MLIS) 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za ločevanje UF6 
od nosilnega plina. Nosilni plin je lahko dušik, argon ali drug plin. 

POJASNILO 

Ti sistemi lahko vsebujejo opremo, kot je: 

(a) kriogeni toplotni izmenjevaniki ali kriogeni ločevalniki, za tem- 
perature -120 °C ali manj ali 

(b) kriogene hladilne enote, za temperature -120 °C ali manj ali 

(c) hladne pasti za UF6, za temperature - 20 °C ali manj. 

5.7.13 Laserski sistemi (AVLIS, MLIS in CRISLA) 

To so posebej konstruirani ali izdelani laserji ali laserski sistemi 
za ločevanje uranovih izotopov. 

POJASNILO 

Laserski sistem za postopek AVLIS je običajno sestavljen iz 
dveh laserjev: laserja z bakrovo paro in laserja z barvilom kot 
aktivnim sredstvom. Laserski sistem za MLIS je običajno 

sestavljen iz C02 laserja ali laserja s plinskimi molekulami, 
obstojnimi samo v vzbujenem stanju (excimer), in optičnih celic 
za večkratni prehod z vrtljivimi zrcali na obeh koncih. Pri laserjih 
ali laserskih sistemih je za oba postopka potreben stabilizator 
frekvenčnega spektra, ki omogoča delovanje v daljšem časovnem 
obdobju. 

5.8 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi, 
oprema in sestavni deli za uporabo v obratih za 
obogatitev s plazemskim ločevanjem 

UVODNA OPOMBA 

Pri postopku ločevanja s plazmo gre plazma uranovih ionov skozi 
električno polje, uglašeno na resonančno frekvenco U23S ionov, 
tako da selektivno absorbirajo energijo in povečujejo premer svojih 
spiralno oblikovanih orbit. Ioni na tirnicah velikega premera se 
prestrežejo in izkoristijo za pridobivanje obogatenega U235. Plazma, 
ki nastane z ionizacijo uranove pare, se zadrži v vakuumski 
komori z magnetnim poljem visoke jakosti, ki ga ustvarja 
supraprevodni magnet. Glavni tehnološki sistemi postopka so 
sistem za ustvarjanje uranove plazme, ločevalni modul s 
supraprevodnim magnetom in sistemi za odstranjevanje kovine, 
nameščeni za zbiranje obogatenega in osiromašenega urana. 

5.8.1 Izvori mikrovalov in antene 

To so posebej konstruirani ali izdelani generatorji mikrovalov in 
antene za ustvarjanje ali pospeševanje ionov s frekvenco nad 30 
GHz in s srednjo izhodno močjo za proizvodnjo ionov nad 50 kW. 

5.8.2 Tuljave za vzbujanje ionov 

To so posebej konstruirane ali izdelane radiofrekvenčne tuljave 
za vzbujanje ionov pri frekvencah nad 100 kHz, ki delujejo pri 
srednji moči nad 40 kW. 

5.8.3 Sistemi za generiranje uranove plazme 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za generiranje 
uranove plazme, ki jih lahko sestavljajo močni pasovni ali skenirni 
elektronski topovi z močjo na tarči nad 2,5 kW/cm. 

5.8.4 Sistemi za ravnanje s staljenim kovinskim 
uranom 

To so posebej konstruirani ali izdelani sistemi za ravnanje s talinami 
kovinskega urana ali njegovih zlitin, sestavljeni iz talilnih loncev in 
opreme za njihovo hlajenje. 

POJASNILO 

Talilni lonci in drugi deli tega sistema, ki pridejo v stik s staljenim 
uranom ali uranovimi zlitinami, so izdelani iz materiala, ki je primemo 
odporen proti koroziji in visokim temperaturam, ali pa so zaščiteni 
s takim materialom. Primerni materiali so tantal, grafit, s prevleko 
iz itrija, grafit s prevleko iz oksidov redkih zemelj ali njihove zmesi. 

5.8.5 Sistem za zbiranje obogatenega in 
osiromašenega kovinskega urana 

To so posebej konstruirani ali izdelani zbiralniki za zbiranje 
obogatenega in osiromašenega kovinskega urana v trdni obliki. 
Izdelani so iz materiala, ki je odporen proti visokim temperaturam 
in koroziji s parami kovinskega urana, kot je grafit s prevleko iz 
itrija ali tantal, ali zaščiteni z njim. 
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5.8.6 Ohišja ločevalnika 

To so posebej konstruirane ali izdelane valjaste posode za uporabo 
v obratih za obogatitev urana s plazemskim ločevanjem, v katere 
se namestijo izvor plazme, radiofrekvenčna tuljava in zbiralniki 
obogatenega in osiromašenega urana. 

POJASNILO 

Ta ohišja imajo več vhodov za napajanje z elektriko, priključke za 
difuzijsko črpalko ter opremo za diagnostiko in nadzor 
instrumentov. Opremljena so s pripravami za odpiranje in 
zapiranje, kar omogoča obnavljanje notranjih sestavnih delov, in 
so izdelana iz primernega nemagnetnega materiala, kot je 
nerjavno jeklo. 

5.9 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi, 
oprema in sestavni deli za uporabo v obratih za 
elektromagnetno obogatitev 

UVODNA OPOMBA 

Pri elektromagnetnem postopku se ioni kovinskega urana, ki 
nastanejo z ionizacijo soli dovajanega materiala (običajno UCI4), 
pospešijo in vodijo skozi magnetno polje, ki povzroči, da gredo 
ioni različnih izotopov po različnih poteh. Glavni sestavni deli 
elektromagnetnega ločevalnika izotopov so: magnetno polje za 
odklanjanje in ločevanje izotopov v ionskem curku, ionski vir s 
pospeševalnim sistemom in zbiralni sistem za ločene ione. Pomožni 
sistemi za ta postopek so: napajalni sistem za magnet, 
visokonapetostni napajalni sistem za ionski vir, vakuumski sistem 
in obsežni kemični sistemi za ravnanje s proizvodom ter čiščenje 
in recikliranje sestavnih delov. 

5.9.1 Elektromagnetni ločevalniki izotopov 

To so posebej konstruirani ali izdelani elektromagnetni ločevalniki 
izotopov, oprema in sestavni deli za ločevanje uranovih izotopov 
in obsegajo: 

(a) ionske izvore 

To so posebej konstruirani ali izdelani enojni ali večkratni 
izvori uranovih ionov, ki so sestavljeni iz izvora uranove pare, 
ionizatorja in pospeševalnika ionskega curka. Izdelani so iz 
primernega materiala, kot je grafit, nerjavno jeklo ali baker, ter 
so sposobni zagotavljati ionski curek s skupno jakostjo najmanj 
50 mA. 

(b) zbiralnike ionov 

To so posebej konstruirane ali izdelane zbiralne plošče z 
dvema ali več zarezami in žepi za zbiranje ionskih curkov 
obogatenega in osiromašenega urana in so izdelane iz 
primernega materiala, kot je grafit ali nerjavno jeklo. 

(c) vakuumska ohišja 

To so posebej konstruirana ali izdelana vakuumska ohišja za 
vgradnjo elektromagnetnih ločevalnikov urana, izdelana iz 
primernega nemagnetnega materiala, kot je nerjavno jeklo, in 
konstruirana za obratovanje pri tlaku 0,1 Pa ali manj. 

POJASNILO 

Ohišja so posebej konstruirana za vgradnjo ionskih virov, zbiralnih 
plošč in vložkov za vhodno hlajenje s priključki za difuzijsko 
črpalko, z odprtino in pokrovom za odstranjevanje in ponovno 
vgradnjo teh sestavnih delov. 

(d) magnetne pole 

To so posebej konstruirani ali izdelani magnetni poli s 
premerom nad 2 m za vzdrževanje stalnega magnetnega 
polja znotraj elektromagnetnega ločevalnika izotopov in za 
prenos magnetnega polja med sosednjimi ločevalniki. 

5.9.2 Viri visoke napetosti 

To so posebej konstruirani ali izdelani viri visoke napetosti z vsemi 
naslednjimi značilnostmi: sposobnostjo neprekinjenega delovanja, 
izhodne napetosti najmanj 20.000 V, jakosti izhodnega toka najmanj 
1 A in regulacije napetosti, boljše kot 0,01 % v časovnem obdobju 
osmih ur. 

5.9.3 Viri energije za magnete 

To so posebej konstruirani ali izdelani viri enosmernega toka za 
elektromagnete z vsemi naslednjimi značilnostmi: sposobnostjo 
neprekinjenega proizvajanja izhodnega toka z jakostjo najmanj 
500 A pri napetostih najmanj 100 V in regulacije napetosti ali toka, 
boljše kot 0,01 % v časovnem obdobju osmih ur. 

6 Obrati za pridobivanje težke vode, 

devterija in devterijevih spojin ter 

posebej konstruirana ali izdelana 

oprema v ta namen 

UVODNA OPOMBA 

Težka voda se lahko pridobiva z več različnimi postopki. 
Komercialno uspešna pa sta se izkazala izmenjevalni postopek 
voda - vodikov sulfid (postopek GS) in izmenjevalni postopek 
amoniak - vodik. 

Postopek GS temelji na izmenjavi vodika in devterija med vodo in 
vodikovim sulfidom znotraj zaporedja stolpov, ki delujejo tako, da 
je njihov zgornji del hladen in spodnji del vroč. Voda teče po stolpih 
navzdol, plinasti vodikov sulfid pa kroži od dna proti vrhu stolpov. 
Niz perforiranih plošč pospešuje medsebojno mešanje plina in 
vode. Devterij pri nizkih temperaturah prehaja v vodo, pri visokih 
pa v vodikov sulfid. Plin ali voda, obogatena z devterijem, se 
odvzema iz stolpov prve stopnje na stiku vročih in hladnih delov, 
postopek pa se potem ponavlja v stolpih nadaljnjih stopenj. 
Proizvod zadnje stopnje, voda, obogatena do 30 % z devterijem, 
se pošlje v destilacijsko enoto, v kateri se pridobi težka voda 
reaktorske kakovosti; t. j. 99,75 odstotni devterijev oksid. 

Izmenjevalni postopek amoniak - vodik lahko izloči devterij iz 
sinteznega plina ob stiku s tekočim amoniakom ob prisotnosti 
katalizatorja. Sintezni plin se dovaja v izmenjevalne stolpe in v 
pretvornik amoniaka. V notranjosti stolpov teče plin od dna proti 
vrhu, tekoči amoniak pa teče od vrha proti dnu. Devterij se izloči 
iz vodika v sinteznem plinu in se koncentrira v amoniaku. Amoniak 
potem teče v razgrajevalnik amoniaka na dnu stolpa, plin pa teče 
v pretvornik amoniaka na vrhu. Nadaljnja obogatitev poteka v 
nadaljnjih stopnjah, težka voda reaktorske kakovosti pa se pridobi 
s končno destilacijo. Sintezni plin se lahko dovaja iz obrata za 
pridobivanje amoniaka, tega pa je mogoče zgraditi v sklopu obrata 
za težko vodo po izmenjevalnem postopku amoniak - vodik. Za 
izmenjevalni postopek amoniak - vodik se kot vir devterija lahko 
uporabi tudi navadna voda. 

Veliko ključnih postavk opreme obratov za pridobivanje težke 
vode z izmenjevalnim postopkom GS ali pa izmenjevalnim 
postopkom amoniak -vodik je skupnih večjemu številu segmentov 
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kemične in naftne industrije.To še posebej velja za majhne obrate, 
v katerih se uporablja postopek GS. Le malo postavk te opreme 
je na voljo v redni prodaji. Postopek GS in postopek amoniak - 
vodik zahtevata ravnanje z večjimi količinami vnetljivih, korozivnih 
in strupenih tekočin pri visokem tlaku. V skladu s tem je treba pri 
izdelavi načrtovalnih in obratovalnih standardov za obrate in 
opremo, namenjeno tem postopkom, posvetiti veliko pozornost 
izbiri materialov in specifikacijam, da se tako zagotovi dolga 
življenjska doba z visoko varnostjo in zanesljivostjo. Izbira je 
predvsem odvisna od gospodarskih dejavnikov in potreb. Večina 
postavk te opreme se zato izdela v skladu z zahtevami kupca. 

Treba je tudi pripomniti, da je mogoče tako v izmenjevalnem 
postopku GS kakor tudi v izmenjevalnem postopku amoniak - 
vodik postavke opreme, ki vsaka zase sicer ni posebej 
konstruirana ali izdelana za pridobivanje težke vode, medsebojno 
povezati v sisteme, ki so posebej konstruirani ali izdelani za 
pridobivanje težke vode. Primeri takšnih sistemov so: katalitski 
sistem, ki se uporablja v izmenjevalnem postopku amoniak - 
vodik, in sistemi za destilacijo vode, ki se pri obeh postopkih 
uporabljajo za končno koncentriranje težke vode do reaktorske 
kakovosti. 

Posebej konstruirane ali izdelane postavke opreme za pridobivanje 
težke vode z izmenjevalnim postopkom voda - vodikov sulfid ali 
izmenjevalnim postopkom amoniak - vodik so: 

6.1 Stolpi za izmenjavo voda - vodikov sulfid 

To so izmenjevalni stolpi, ki so izdelani iz kakovostnega ogljikovega 
jekla (kot je ASTM A516), s premerom od 6 do 9 m za obratovanje 
pri tlakih, ki so večji ali enaki kot 2 M Pa, in z dopustno korozijo 6 
mm ali več. Stolpi so posebej konstruirani ali izdelani za 
pridobivanje težke vode z izmenjevalnim postopkom voda - 
vodikov sulfid. 

6.2 Puhala in kompresorji 

To so nizkotlačna enostopenjska centrifugalna puhala ali 
kompresorji (t. j. 0,2 MPa) za kroženje vodikovega sulfida (t. j. 
plina z več kot 70 % H2S), posebej konstruirani ali izdelani za 
pridobivanje težke vode z izmenjevalnim postopkom voda - 
vodikov sulfid. Imajo pretočno zmogljivost vsaj 56 m3/sekundo pri 
obratovalnem tlaku vsaj 1,8 MPa ter tesnila, primerna za 
obratovanje v okolju z mokrim H2S. 

6.3 Izmenjevalni stolpi za sistem amoniak - vodik 

To so izmenjevalni stolpi, visoki vsaj 35 m, s premerom od 1,5 do 
2,5 m za obratovanje pri tlakih nad 15 MPa in so posebej 
konstruirani ali izdelani za pridobivanje težke vode z izmenjevalnim 
postopkom amoniak - vodik. Ti stolpi imajo vsaj eno aksialno 
odprtino s prirobnico z enakim premerom kot valj skozi katero se 
lahko vstavijo ali odstranijo notranji deli stolpa. 

6.4 Notranji deli stolpov in stopenjske črpalke 

To so posebej konstruirani ali izdelani notranji deli stolpov in 
stopenjske črpalke za pridobivanje težke vode z izmenjevalnim 
postopkom amoniak - vodik. Notranji deli stolpov so posebej 
konstruirani stopenjski kontaktorji, ki omogočajo neposreden stik 
med plinom in tekočino. Stopenjske črpalke so posebej 
konstruirane potopne črpalke za kroženje amoniaka znotraj 
kontaktnih stopenj v stolpih. 

6.5 Razgrajevalniki amoniaka 

To so posebej konstruirane ali izdelane naprave z delovnim tlakom 
vsaj 3 MPa za pridobivanje težke vode z izmenjavalnim postopkom 
amoniak - vodik. 

6.6 Infrardeči absorpcijski analizatorji 

Infrardeči absorpcijski analizatorji za neposredno analizo razmerja 
med vodikom in devterijem pri koncentracijah devterija najmanj 
90 %. 

6.7 Katalitski gorilniki 

To so posebej konstruirani ali izdelani katalitski gorilniki za 
pretvorbo obogatenega devterija v težko vodo, ki se uporabljajo 
v obratih za pridobivanje težke vode z izmenjevalnim postopkom 
amoniak - vodik. 

7 Obrati za pretvorbo urana in 

oprema, ki je posebej konstruirana 

ali izdelana v ta namen 

UVODNA OPOMBA 

V obratih in sistemih za pretvorbo urana se lahko izvede ena ali 
več pretvorb iz ene kemične spojine urana v drugo, vključno s 
pretvorbo koncentratov uranove rude v U03, pretvorbo U03 v 
U02, pretvorbo uranovih oksidov v UF„ ali UF6, pretvorbo UF4 v 
UF6, pretvorbo UF6 v UF4, pretvorbo UF4 v kovinski uran in 
pretvorbo uranovih fluoridov v U02. Veliko ključnih postavk opreme 
obratov za pretvorbo urana je skupnih večjemu številu segmentov 
kemične predelovalne industrije. Na primer: vrste opreme, ki se 
uporabljajo v teh postopkih, so lahko: peči, rotacijske peči, reaktorji 
s fluidiziranim slojem, reaktorji s plamensko kolono, centrifuge za 
tekočine, destilacijske kolone in kolone za ekstrakcijo med 
tekočinama. Le malo teh postavk je na voljo v redni prodaji; 
večina se izdela v skladu z zahtevami in specifikacijami kupca. V 
nekaterih primerih je treba pri konstrukciji in izdelavi posvetiti 
posebno pozornost korozivnim lastnostim nekaterih uporabljenih 
kemikalij (HF, F2, CIF3 in uranovi fluoridi). Opozoriti je tudi treba, da 
je mogoče pri vseh postopkih za pretvorbo urana postavke 
opreme, ki vsaka zase niso posebej konstruirane ali izdelane za 
pretvorbo urana, povezati v take sisteme, ki so posebej 
konstruirani ali izdelani za uporabo pri pretvorbi urana. 

7.1 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo koncentratov uranove rude v U03 

POJASNILO 

Pretvorba koncentratov uranove rude v U03 se lahko izvede 
tako, da se ruda najprej raztopi v dušikovi kislini in z uporabo 
topila, kot je tributilfosfat, izloči prečiščen uranilnitrat. Nato se 
uranilnitrat pretvori v U03 s koncentriranjem in denitriranjem ali 
pa z nevtralizacijo s plinastim amoniakom, pri čemer nastane 
amonijev diuranat, zatem sledijo filtriranje, sušenje in kalciniranje. 

7.2 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo U03 v UF6 
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POJASNILO 

Pretvorba U03 v UF6 se lahko izvede neposredno s fluoriranjem. 
Postopek zahteva vir plinastega flouora ali klorovega trifluorida. 

7.3 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo U03 v U02 

POJASNILO 

Pretvorbo U03 v U02 se lahko izvede z redukcijo U03 s termično 
razgrajenim amoniakom ali vodikom. 

7.4 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo U02 v UF„ 

POJASNILO 

Pretvorbo U02v UF„ se lahko izvede z reakcijo U02 s plinastim 
vodikovim fluoridom (HF) pri 300 do 500 °C. 

7.5 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo UF4 v UF6 

POJASNILO 

Pretvorba UF4 v UF6 se izvede z eksotermno reakcijo s fluorom 
v kolonskem reaktorju. UF6 se kondenzira iz vročih iztekajočih 
plinov tako, da se njihov tok spusti preko hladne pasti, ohlajene 
na -10 °C. Postopek zahteva vir plinastega fluora. 

3. člen 

Za izvajanje dodatnega protokola skrbi Ministrstvo za okolje in 
prostor - Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. 

7.6 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo UF6 v kovinski uran 

POJASNILO 

Pretvorba UF4 v kovinski uran se izvede z redukcijo z magnezijem 
(za velike šarže) ali s kalcijem (za majhne šarže). Reakcija 
poteka pri temperaturah nad tališčem urana (1130 °C). 

7.7 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo UF6 v U02 

POJASNILO 

Pretvorba UF6 v UO? se lahko izvede po enem od treh postopkov. 
Pri prvem postopku se z uporabo vodika in pare UF6 reducira in 
hidrolizira v U02. Pri drugem se UF6 hidrolizira v vodni raztopini, 
doda se amoniak, da se obori amonijev diuranat, nato se diuranat 
reducira v U02 z vodikom pri 820 °C. Pri tretjem postopku se v 
vodi vežejo plinasti UFe, C02 in NH3, pri čemer kot oborina nastaja 
amonijev uranilkarbonat. Amonijev uranilkarbonat se veže s paro 
in vodikom pri 500 do 600 °C, pri čemer nastane U02. 

Pretvorba UF6 v U02 je pogosto prva stopnja v obratu za izdelavo 
goriva. 

7.8 Posebej konstruirani ali izdelani sistemi za 
pretvorbo UF6 v UF4 

POJASNILO 

Pretvorba UF6 v UF4 se izvede z redukcijo z vodikom. 

4. člen 

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

Slovenija je na osnovi Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja 
sklenila z Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE) 
Sporazum med Republiko Slovenijo in MAAE za izvajanje 
varovanja v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja 
(Sporazum). Sporazum, ki je bil julija 1997 ratificiran v državnem 
zboru, je stopil v veljavo 1. avgusta 1997. 

S Sporazumom se je Slovenija zavezala, da bo varovala ves 
osnovni material in posebni cepljivi jedrski material, da bo vodila o 
njem evidenco in bo o tem poročala MAAE. Sporazum zagotavlja 
MAAE pravico in obveznost, da z inšpekcijami preverja kako se 
določila Sporazuma izpolnjujejo v Sloveniji. 

Ob koncu leta 1999je bilo v 138 državah v veljavi 222 Sporazumov. 
Dogodki zadnjega desetletja pa so pokazali, da nekatere države 
kršijo Sporazume in izdelujejo jedrska orožja. MAAE je zaradi 
tega na pobudo članic pripravila besedilo Dodatnega protokola k 
Sporazumu med Republiko Slovenijo in Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo o varovanju v zvezi s pogodbo o neširjenju 
jedrskega orožja. Svet guvernerjev MAAE je besedilo Dodatnega 
protokola potrdil 15. maja 1997 in ga ponudil državam članicam v 
podpis. V imenu Slovenije ga je po sklepu Vlade RS 26. novembra 
1998 podpisal direktor URSJV, mag. Miroslav Gregorič. Dodatni 
protokol je do januarja 2000 podpisalo 46 držav, od katerih ga je 
osem že ratificiralo. Med državami podpisnicami so tudi vse države 
Evropske unije, Kanada, Japonska in ZDA. 

Namen Dodatnega protokola je, da se z okrepljenimi državnimi 
ukrepi in mednarodnim sodelovanjem zagotovi povsod po svetu 

visoko stopnjo varovanja jedrskega materiala, opreme in 
tehnologije ter preprečiti njihovo uporabo za izdelavo jedrskega 
orožja. 

Z izvajanjem Dodatnega protokola ne bo oviran gospodarski in 
tehnološki razvoj Slovenije ali mednarodno sodelovanje na področju 
miroljubnih jedrskih dejavnosti. Pri tem se spoštuje zdravje, 
varnost, fizično varovanje in druge veljavne varnostne določbe 
ter pravice posameznikov in vsi varnostni ukrepi za varstvo 
komercialnih tehnoloških in industrijskih skrivnosti, kot tudi drugih 
zaupnih infonriacij. 

Dodatni protokol se uporablja skupaj s Sporazumom. Njun 
medsebojni Qdnos je opredeljen z načelom, da določbe Sporazuma 
veljajo za ta Dodatni protokol v tolikšni meri, da so ustrezne in 
združljive z določbami Dodatnega protokola. V primeru navzkrižja 
pa veljajo določbe Dodatnega protokola. 

Sprejem Dodatnega protokola bo Sloveniji naložil več dela pri 
izdelavi zakonodaje ter pri izvajanju zahtevane kontrole uvoza in 
izvoza jedrskih materialov, opreme in tehnologije (kar pa od 
Slovenije zahteva tudi EU). Slovenija bo s sprejemom protokola 
dala MAAE tudi bistveno večja pooblastila za kontrolo varovanja 
jedrskega materiala, opreme, tehnologije, jedrskih naprav in 
institucij, ki se ukvarjajo z jedrsko tehnologijo. 

Dodatni protokol v skladu z drugim odstavkom 63.člena Zakona 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA 0 

IZMENJAVI ZDRAVILNIH UČINKOVIN 

ČLOVEŠKEGA IZVORA, PROTOKOLA K 

EVROPSKEMU SPORAZUMU 0 IZMENJAVI 

ZDRAVILNIH UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA 

IZVORA TER DODATNEGA PROTOKOLA K 

^ EVROPSKEMU SPORAZUMU O IZMENJAVI 

ZDRAVILNIH UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA 

IZVORA (MESZUC) 

■EPA 1179-II- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 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: 544-05/99-2 
Ljubljana, 18.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 18. maja 2000 
določila besedilo: - dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr.med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Vlasta MOČNIK DRNOVŠEK, dr.med., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA 
SPORAZUMA O IZMENJAVI ZDRAVILNIH UČINKOVIN 
ČLOVEŠKEGA IZVORA, PROTOKOLA K EVROPSKEMU 
SPORAZUMU O IZMENJAVI ZDRAVILNIH UČINKOVIN 
ČLOVEŠKEGA IZVORA TER DODATNEGA PROTOKOLA K 
EVROPSKEMU SPORAZUMU O IZMENJAVI ZDRAVILNIH 
UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA IZVORA, 

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

1. člen 2. člen 
Ratificirajo se Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora, sklenjen v Strasbourgu 15. decembra 1958, 
Protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdravilnih 
učinkovin človeškega izvora, sklenjen v Strasbourgu 19. aprila 
1982, ter Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi 
zdravilnih učinkovin človeškega izvora, sklenjen v Strasbourgu 
29. septembra 1982 in dan na voljo za sprejetje 1. januarja 1983. 

Sporazum, protokol in dodatni protokol se v izvirniku v angleškem 
jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
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Evropski sporazum 

o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin 

človeškega izvora 

Uvod 

Vlade podpisnice tega sporazuma, članice Sveta Evrope, so se 

glede na to, da zdravilne učinkovine človeškega izvora že po 
svoji naravi izhajajo iz dejanja človeškega darovalca in torej niso 
na voljo v neomejenih količinah, 

glede na to, da je nadvse zaželeno, da si države članice v duhu 
evropske solidarnosti med seboj pomagajo pri oskrbi s temi 
zdravilnimi učinkovinami, če se pokaže potreba po njih, 

glede na to, da je taka medsebojna pomoč možna le, če glede 
lastnosti in uporabe teh zdravilnih učinkovin veljajo pravila, ki jih 
skupaj določijo države članice, in če se pri uvozu odobrijo ustrezne 
olajšave in oprostitve, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

V tem sporazumu se izraz "zdravilne učinkovine človeškega 
izvora" nanaša na človeško kri in njene pripravke. 

Določbe tega sporazuma se lahko z izmenjavo pisem med dvema 
ali več pogodbenicami razširijo na druge zdravilne učinkovine 
človeškega izvora. 

2. člen 

Pogodbenice se zavezujejo, da dajo zdravilne učinkovine 
človeškega izvora na voljo drugim pogodbenicam, ki jih nujno 
potrebujejo, če imajo dovolj zalog za lastne potrebe, in da 
zaračunajo le stroške zbiranja, predelave in prevoza teh učinkovin. 

3. člen 

Zdravilne učinkovine človeškega izvora se dajo drugim 
pogodbenicam na voljo pod izrecnim pogojem, da z njimi ne 
ustvarjajo dobička, da jih uporabljajo izključno v medicinske 
namene in da jih dobavljajo le organom, ki jih določijo njihove 
vlade. 

4. člen 

Pogodbenice potrjujejo, da upoštevajo minimalne zahteve glede 
lastnosti zdravilnih učinkovin in predpise o označevanju, pakiranju 
in pošiljanju, kot so določeni v protokolu k temu sporazumu. 

Izpolnjujejo tudi pravila, ki so jih sprejele glede na mednarodno 
standardizacijo na tem področju. 

Vsem pošiljkam zdravilnih učinkovin človeškega izvora mora biti 
priložen certifikat, ki potrjuje, da so bile pripravljene v skladu s 
specifikacijami v protokolu. Ta certifikat je narejen po vzorcu iz 
Priloge 1 k protokolu. 

Protokol in njegove priloge lahko vlade pogodbenic tega 
sporazuma spremenijo ali dopolnijo. 

5. člen 

Pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so zdravilne učinkovine 
človeškega izvora, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, 
oproščene vseh uvoznih dajatev. 

Prav tako ukrenejo vse potrebno, da omogočijo hitro dobavo teh 
učinkovin po najkrajši poti prejemnikom, omenjenim v 3. členu 
tega sporazuma. 

6. člen 

Pogodbenice si po generalnem sekretarju Sveta Evrope pošljejo 
seznam organov, pooblaščenih za izdajo certifikatov, določenih v 
4. členu tega sporazuma. 

Prav tako pošljejo seznam organov, pooblaščenih za distribucijo 
uvoženih zdravilnih učinkovin človeškega izvora. 

7. člen 

Ta sporazum je na voljo za podpis članicam Sveta Evrope, ki 
lahko postanejo njegove pogodbenice s: 

a) podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali 

b) podpisom s pridržkom glede ratifikacije, ki mu sledi ratifikacija. 

Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta 
Evrope. 

8. člen 

Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko 
tri članice Sveta v skladu s 7. členom tega sporazuma podpišejo 
sporazum brez pridržka glede ratifikacije ali ga ratificirajo. 

Za vsako drugo članico Sveta, ki pozneje podpiše sporazum 
brez pridržka glede ratifikacije ali ga ratificira, začne sporazum 
veljati prvi dan v mesecu, ki sledi temu podpisu ali deponiranju 
listine o ratifikaciji. 

9. člen 

Odbor ministrov Sveta Evrope lahko povabi katero koli državo 
nečlanico, da pristopi k temu sporazumu. Pristop začne veljati 
prvi dan v mesecu po deponiranju listine o pristopu pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

10. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti članice Sveta in 
države, ki so pristopile k sporazumu, o: 

poročevalec, št. 39 50 9. junij 2000 



a) datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in imenih tistih 
članic, ki so ga podpisale brez pridržka glede ratifikacije ali so ga 
ratificirale, 

b) deponiranju vsake listine o pristopu v skladu z 9. členom, 

c) vsakem uradnem obvestilu, prejetem na podlagi 11. člena, in 
datumu začetka njegove veljavnosti, 

d) vsaki spremembi protokola ali njegovih prilog po četrtem 
odstavku 4. člena. 

11. člen 

Ta sporazum velja nedoločen čas. 

Vsaka pogodbenica lahko preneha uporabljati sporazum eno leto 
po uradnem obvestilu generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

V potrditev tega so podpisani, ki so jih njihove vlade za to pravilno 
pooblastile, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Parizu 15. decembra 1958 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
pošlje overjene kopije vsem vladam podpisnic in vladam tistih 
držav, ki pristopijo k temu sporazumu. 

PROTOKOL 
K EVROPSKEMU SPORAZUMU 

O IZMENJAVI ZDRAVILNIH UČINKOVIN ČLOVEŠKEGA IZVORA 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

A. Označevanje 

Etiketa, natisnjena v angleščini in francoščini, narejena po 
ustreznem vzorcu, ki je v prilogah od 2 do 10 tega protokola, je 
nalepljena na vsak vsebnik ali set za dajanje. 

B. Pakiranje in pošiljanje 

Polno človeško kri pošiljamo v vsebnikih, v katerih je temperatura 
ves čas transporta od 4 °C do 6 °C. 

Ta pogoj ni predpisan za pripravke, navedene v protokolu. 

C. Pripravki in oprema 

Pripravki in oprema, ki so navedeni v drugem delu tega protokola, 
so sterilni, apirogeni in netoksični. 

Priporočamo, da se vsaki pošiljki priložijo set za dajanje kot tudi 
predpisana topila za dehidrirane pripravke. 

D. Netoksičnost plastične opreme za transfuzijo krvi 

Oprema je v skladu z določbami, določenimi v prilogi 11 tega 
protokola. 

II. DEL 

POSEBNE DOLOČBE 

1. Polna človeška kri 

Polna človeška kri je kri, ki je mešana z ustreznim antikoagulantom 
po odvzemu zdravemu krvodajalcu. 

Krvi ne odvzamemo krvodajalcu: 
a) za katerega vemo, da ima ali je prebolel sifilis ali hepatitis, 
b) čigar krvni testi na okužbo s sifilisom niso bili negativni, 
c) ki ima, kolikor je mogoče ugotoviti z zdravniškim pregledom in 
iz podatkov o boleznih v družini, bolezen, ki je prenosljiva s 
transfuzijo krvi. 

Odvzem opravimo v aseptičnih pogojih s pomočjo zaprtega 
sistema sterilnih cevk v sterilni vsebnik, v katerega smo pred 
sterilizacijo dali antikoagulantno raztopino. Uporabljena oprema 
mora biti apirogena. Po končanem odvzemu vsebnik nemudoma 
zapremo in ohladimo na 4 °C do 6 °C; ne smemo ga odpirati do 
trenutka, ko bo kri uporabljena. 

Kri zbiramo v citratni raztopini kisle reakcije, ki vsebuje dekstrozo. 
Ne dodajamo antiseptičnih ali bakteriostatičnih učinkovin. Volumen 
antikoagulantne raztopine ne sme presegati 220 ml /I polne 
človeške krvi in koncentracija hemoglobina ne sme biti manjša 
od 97 g/l. 

Krvna skupina - Krvno skupino po sistemu ABO je treba določiti 
s pregledom krvnih celic in seruma, krvno skupino Rh sistema 
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pa s pregledom krvnih celic iz ločenega vzorca krvi krvodajalca. 
Kadar obstaja neki državni standard alf metoda za določanje 
krvnih skupin, ki jo priporoča država, uporabimo priporočeno 
metodo. 

Izraz Rh negativen se uporablja le, kadar so posebni testi pokazali 
odsotnost antigenov C, D, D" in E. Vso drugo kri je treba označiti 
kot Rh pozitivno. 

Kri, izmenjana po tem sporazumu, se sme uporabljati le za 
prejemnike, ki imajo ustrezno krvno skupino ABO. 

Shranjevanje - Do uporabe polno človeško kri hranimo pri 
temperaturi od 4 °C do 6 °C v sterilnem vsebniku, ki mora biti 
zaprt tako, da se prepreči prodiranje mikroorganizmov; v času, ki 
je potreben za pregled in transport, temperatura sme biti višja do 
trideset minut, ko je treba kri nemudoma ponovno ohladiti na 4 °C 
do 6 "C. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, 
prikazani na vzorčni etiketi (Priloga 2). Skupina Rhesus je 
navedena kot "pozitivna" ali "negativna" ali skrajšano "POZ" ali 
"NEG". 

1 bis Koncentrirani človeški eritrociti 

Koncentrirani človeški eritrociti so enota polne človeške krvi, iz 
katere je odstranjena večina plazme. 

Vsebujejo večino eritrocitov enote, iz katere je bil koncentrat 
pripravljen; prisotne so lahko tudi druge celične sestavine, lahko 
pa so delno odstranjene. 

Tekoča vsebina koncentrata sestoji bodisi iz preostale plazme ali 
iz ustrezne izotonične ohranitvene raztopine, dodane po 
odstranitvi plazme. Volumen eritrocitov naj predstavlja od 65 % do 
75 % celotnega volumna pripravka, ob višji koncentraciji eritrocitov 
se na etiketi navede približen odstotek njihovega volumna 
(hematokrit). 

Vse zahtevane postopke priprave izvajamo v aseptičnih pogojih: 
za prelivanje uporabljamo sterilen, zaprt sistem z uporabo 
stiskalnikov. Ne smemo dodati nobenih antiseptičnih ali 
bakteriostatičnih sredstev. 

Krvna skupina in shranjevanje - kot za polno človeško kri. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, 
prikazani na vzorčni etiketi (Priloga 2 bis). Skupina Rhesus je 
navedena kot "pozitivna" ali "negativna" ali skrajšano "POZ" ali 
"NEG". Če je bila dodana ohranitvena raztopina, na etiketi 
navedemo njen volumen in sestavo. 

2. Dehidrirana človeška plazma 

Dehidrirano človeško plazmo pripravljamo s sušenjem plazme, 
ki jo iz polne človeške krvi ločimo s centrifugiranjem ali 
sedimentacijo. 

Med pripravo ne dodajamo nobenih antiseptičnih ali 
bakteriostatičnih ali drugih učinkovin. Dehidrirano človeško plazmo 
pridobivamo z liofilizacijo ali s katero koli drugo metodo, s katero 
se izognemo denaturaciji proteinov. Dehidrirani pripravek je dobro 
topen v količini vode, ki je enaka volumnu tekočine, iz katere je 
bila učinkovina pripravljena. Tako pridobljena koncentracija 
proteinov v raztopini mora biti najmanj 45 g/l; ne sme kazati 
prisotnosti produktov hemolize. Titer hemaglutininov ni večji od 
1 :32. 

Dehidrirana človeška plazma, pripravljena iz ene ali 
dveh enot 

Enote, ki vsebujejo nevarne stopnje izohemolizinov (določenih iz 
vzorca svežega seruma) ali katerih koli imunohemaglutininov, 
izločimo. Če plazme ne mešamo in ne zamrznemo v 48 urah po 
zbiranju krvi, testiramo sterilnost vsake enote z bakteriološko 
kulturo najmanj 10 ml. 

Dehidrirana človeška plazma, pripravljena iz 
mešanice več kot dveh enot krvi 

Mešanice, ki kažejo prisotnost nevarnih stopenj imunohe- 
maglutininov ali izohemolizinov, izločimo. Da se izognemo 
neugodnim posledicam bakterijskih produktov v plazmi, ne 
uporabimo nobenih posameznih enot, v katerih dokažemo 
bakterijsko kontaminacijo; sterilnost vsake mešanice testiramo z 
bakteriološko kulturo najmanj 10 ml. Da zmanjšamo tveganje 
prenosa serumskega hepatitisa, plazmo pripravimo iz mešanic, 
ki naj vsebujejo največ dvanajst enot, ali s katero koli drugo 
metodo, za katero je dokazano, da na primerljiv način zmanjša 
tveganje. 

Topnost v vodi - Dodamo količino vode, enako volumnu 
tekočine, iz katere je bil pripravljen vzorec; učinkovina se 
popolnoma raztopi v 10 minutah pri 15 °C do 20 °C. 

Identifikacija - Raztopimo znano količino pripravka v volumnu 
vode, ki je enak volumnu tekočine, iz katere je bil pripravljen; 
raztopino testiramo z naslednjima testoma: 

i) precipitacijski test s specifičnimi antiserumi mora pokazati le 
vsebnost proteinov človeške plazme, 

ii) 1 ml dodamo ustrezno količino trombina ali kalcijevega klorida; 
nastopi koagulacija, ki jo je mogoče pospešiti z inkubacijo pri 
37°C. 

Izguba mase pri dehidraciji - Dehidrirana človeška plazma ne 
sme izgubiti več kot 0,5 % svoje mase po dodatnem 24-urnim 
sušenju ob prisotnosti fosforjevega pentoksida pri tlaku, ki ne 
presega 0,02 mm živega srebra. 

Sterilnost - Po rekonstituciji mora biti končni pripravek sterilen, 
ko ga preizkusimo z ustrezno bakteriološko metodo. 

Shranjevanje - Dehidrirano človeško plazmo moramo hraniti v 
atmosferi dušika ali v vakuumu v sterilnem vsebniku, ki mora biti 
zaprt tako, da se prepreči prodiranje mikroorganizmov, in kolikor 
je mogoče, vlage; zaščiten mora biti pred svetlobo in shranjen pri 
temperaturi pod 20 °C. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, ki 
so prikazani na vzorčni etiketi (Priloga 3). 

3. Humani albumin in proteinska frakcija človeške 
plazme 

Humani albumin in proteinska frakcija človeške plazme sta 
pripravka tiste proteinske sestavine, ki tvori približno 60 % celotne 
proteinske mase v plazmi polne človeške krvi. 

Uporabljena metoda priprave je takšna, da dobimo snov, ki ustreza 
zahtevam, predpisanim v tem protokolu. Ne glede na to, ali je 
končni pripravek tekoč ali dehidriran, moramo pripravek, potem 
ko smo mu dodali ustrezno sredstvo ali sredstva za stabilizacijo, 
10 ur segrevati v tekočem stanju v končnem vsebniku pri 60 °C 
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± 0,5 °C, da inaktiviramo povzročitelja serumskega hepatitisa. 
Med pripravo ne dodamo nobene antiseptične ali bakteriostatične 
učinkovine. 

V pripravkih humanega albumina je tega najmanj 95 % mase 
prisotnih proteinov. V pripravkih proteinske frakcije človeške 
plazme je albumina najmanj 85 % proteinske mase. V obeh 
pripravkih je več kot 10 mg imunoglobulina G na gram pripravka. 

Kadar končni pripravek liofiliziramo, mora vsebovati najmanj 950 
mg proteina na gram pripravka. 

Kadar proteinsko frakcijo človeške plazme pripravljamo kot 
raztopino, je skupna koncentracija proteinov od 45 do 50 g/l. 

Kadar humani albumin pripravljamo kot raztopino, je skupna 
koncentracija proteinov najmanj 45 g/l. 

Topnost dehidriranega produkta - Dodamo vodo do oznake; 
dehidrirani pripravek mora biti popolnoma topen. 

Stabilnost - S primerjavo raztopin pred toplotno obdelavo in po 
njej ne ugotovimo znakov denaturacije proteinov v raztopini, kar 
lahko ocenimo z meritvami viskoznosti in motnosti, 
ultracentrifugiranjem in elektroforezo. Po segrevanju pri 57 °C in 
po 6-urnem tresenju v mehaničnem stresalniku pri tej temperaturi 
je raztopina brez vidnih delcev. 

Identifikacija 

i) Precipitacijski testi s specifičnimi antiserumi morajo v obeh 
pripravkih pokazati le vsebnost proteinov človeške plazme. 

ii) Pri elektroforezi, ki temelji na gibanju proteinov pod določenimi 
pogoji, moramo dokazati, da proteinska frakcija z gibljivostjo 
albuminske sestavine normalne človeške plazme ni manjša od 
95 % proteinske mase v pripravkih humanega albumina ali ni 
manjša od 85 % proteinske mase v pripravkih proteinske frakcije 
človeške plazme. 

Vsebnost natrija in koncentracija natrija - Vsebnost natrija v 
humanem albuminu, v katerem sol skoraj ni prisotna, ne sme 
presegati 0,61 mM/g albumina. V drugih pripravkih humanega 
albumina in proteinske frakcije človeške plazme koncentracija 
natrija ne sme presegati 0,15 M raztopine ali rekonstituiranega 
dehidriranega pripravka. 

Koncentracija kalija - Koncentracija kalija v proteinski frakciji 
človeške plazme ne sme presegati 2 mM raztopine ali 
rekonstituiranega dehidriranega pripravka. 

Kislost - pH enega ali drugega pripravka mora biti 6,8 ± 0,2, 
kadar ga merimo pri temperaturi 15 °C do 25 °C v raztopini! 
razredčeni na koncentracijo 10 g proteina na liter s pomočjo 
raztopine, ki vsebuje 0,15 M natrijevega klorida. 

izguba mase pri dehidraclji - Dehidrirani pripravki ne smejo 
izgubiti več kot 0,5 % svoje mase po dodatnem 24-urnem sušenju 
ob prisotnosti fosforjevega pentoksida pri tlaku, ki ne presega 
0,02 mm živega srebra. 

Sterilnost - Končni pripravek je sterilen, ko ga preizkusimo z 
ustrezno bakteriološko metodo. 

Shranjevanje - Dehidrirani humani albumin moramo hraniti v 
atmosferi dušika ali v vakuumu v sterilnem vsebniku, ki je zaprt 
tako, da se prepreči prodiranje mikroorganizmov, in kolikor je 
mogoče, vlage, zaščiten mora biti pred svetlobo in shranjen pri 
temperaturi pod 20 "C. 

Raztopine humanega albumina in proteinske frakcije človeške 
plazme moramo hraniti v sterilnih vsebnikih, ki morajo biti zaprti 
tako, da se prepreči prodiranje mikroorganizmov, zaščiteni morajo 
biti pred svetlobo in shranjeni pri temperaturi od 4 °C do 6 °C. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, ki 
so prikazani na ustrezni vzorčni etiketi (Priloga 4). Datum priprave 
raztopine je datum toplotne obdelave v končnem vsebniku. 

4. Humani imunoglobulin 

Humani imunoglobulin je pripravek iz proteinov plazme, 
pripravljene iz polne človeške krvi, ki vsebuje protitelesa zdravih 
odraslih ljudi. Pridobivamo ga iz mešanice tekoče človeške plazme 
najmanj 1000 krvodajalcev. 

Uporabljena metoda priprave mora biti taka, da dobimo snov, ki 
ustreza zahtevam, predpisanim v tem protokolu, in ki preprečuje 
prenos serumskega hepatitisa s končnim pripravkom. Metoda 
za pripravo pripravka mora biti tudi taka, da so protitelesa, ki jih 
vsebuje začetna snov, skoncentrirana v ustrezni količini v 
končnem pripravku. Vsak postopek za končni pripravek se 
dokaže kot zadovoljiv tako, da titriramo protitelesa v začetni snovi 
in v končnem pripravku z najmanj enim virusom in enim bakterijskim 
toksinom. Izberemo protitelesa, za katera že obstajajo priznane 
metode titracije. 

Med pripravo ne dodamo nobene antiseptične ali bakteriostatične 
učinkovine; končnemu pripravku lahko dodamo ustrezen 
konzervans in sredstvo za stabilizacijo, da ohranimo bakterijsko 
sterilnost in stabilnost končnega pripravka. 

Končni pripravek je na voljo kot raztopina, v kateri je koncentracija 
imunoglobulina od 100 do 170 g/l. 

Identifikacija 

i) Precipitacijski testi s specifičnimi antiserumi morajo pokazati le 
vsebnost proteinov človeške plazme. 

ii) Pri elektroforezi, ki temelji na gibanju proteinov pod določenimi 
pogoji, ima najmanj 90 % mase proteinov gibljivost gama sestavine 
globulinov normalne človeške plazme. 

Stabilnost - Pred 7-dnevnim segrevanjem končne raztopine pri 
37 °C in po njem ne sme biti znakov precipitacije in motnosti. 
Priporočljivo je tudi izvesti teste s pomočjo metode 
ultracentrifugiranja, da določimo, do katere mere pripravek razpade 
na sestavine nižje molekularne teže. Uporabljeno metodo mora 
odobriti državni kontrolni organ. 

Kislost - pH končne raztopine mora biti 6,8 ± 0,4, kadar ga 
merimo pri temperaturi 15 °C do 25 °C, v raztopini, razredčeni na 
koncentracijo 10 g/l proteinov z raztopino, ki vsebuje 0,15 M 
natrijevega klorida. 

Sterilnost - Končni pripravek je sterilen, ko ga preizkusimo z 
ustrezno bakteriološko metodo. 

Shranjevanje - Raztopino humanega imunoglobulina moramo 
hraniti v sterilnem vsebniku, ki je zaprt tako, da se prepreči 
prodiranje mikroorganizmov, zaščiten mora biti pred svetlobo in 
shranjen pri temperaturi od 4 °C do 6 "C. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, ki 
so prikazani na vzorčni etiketi (Priloga 5). Datum priprave je da- 
tum polnjenja končnega vsebnika. 
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5. Specifični humani imunoglobulini 

Specifični humani imunoglobulini vsebujejo protitelesa proti 
določenim virusom in bakterijam. Zato jih lahko pripravimo iz 
mešanice omejenega števila enot. 

Te zahteve izpolnjujejta naslednja specifična humana 
imunoglobulina: 

humani imunoglobulin anti-tetanus, 
humani imunoglobulin anti-vakcinija. 

Mogoče je razviti tudi druge specifične imunoglobuline in ko bo 
zanje obstajal primeren mednarodni standard, jih bo treba določiti 
glede na ta standard in njihovo jakost izraziti v mednarodnih 
enotah. 

Humani imunoglobulin anti-vakcinija vsebuje najmanj 500 IE na 
ml protiteles vakcinije, ki jih določimo z nevtralizacijskim testom 
na horioalantonskih membranah ali na tkivni kulturi. Humani 
imunoglobulin anti-tetanus vsebuje najmanj 50 IE na ml antitoksina 
tetanusa, ki ga določimo z nevtralizacijskim testom r)a živalih. 

Specifični humani imunoglobulini morajo izpolnjevati tudi zahteve, 
opisane v razdelku 4, humani imunoglobulin. 

Koncentracija imunoglobulina v končni raztopini je lahko med 100 
in 170 g/l odvisno od vsebnosti protiteles. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, 
prikazani na vzorčni etiketi (Priloga 5). Na etiketi je navedena tudi 
jakost v mednarodnih enotah v skladu z ustreznim mednarodnim 
standardnim ali mednarodnim referenčnim pripravkom. 

6. Dehidriram humani fibrinogen 

Dehidrirani humani fibrinogen je dehidrirani pripravek, ki vsebuje 
topno sestavino tekoče človeške plazme, ki po dodatku trombina 
preide v fibrin. Uporabljena metoda priprave je takšna, da dobimo 
snov, ki ustreza zahtevam, predpisanim v tem protokolu, in s 
katero je najmanjše tveganje prenosa serumskega hepatitisa. 
Mešanica plazme, ki jo uporabimo za pripravo fibrinogena, naj 
vsebuje čim manj enot. 

Med pripravo ne dodamo nobene antiseptične ali bakteriostatične 
učinkovine. Končni pripravek liofiliziramo. 

Topnost - Dodamo vodo do oznake; dehidrirani pripravek mora 
biti popolnoma topen. V 60 minutah po rekonstituciji se precipitacija 
ne sme pojaviti. 

Identifikacija 

i) Precipitacijski testi s specifičnimi antiserumi morajo pokazati le 
vsebnost proteinov človeške plazme. 

ii) Sveže rekonstituirani pripravek ima po dodatku trombina 
lastnost koagulacije. 
Kadar trombin dodamo raztopini humanega fibrinogena enake 
koncentracije, kot je v sveži normalni plazmi, koagulacija nastopi 
v največ dvakratnem času, ki je potreben, da koagulacija po 
dodatku trombina nastopi v sveži normalni plazmi. 

iii) Protein, ki koagulira. S trombinom koagulira najmanj 50 % 
vsega proteina. 

Izguba mase pri dehldracljl - Pripravki ne smejo izgubiti več 
kot 0,5 % svoje mase po dodatnem 24-urnem sušenju ob 
prisotnosti fosforjevega pentoksida pri tlaku, ki ne presega 0,02 

mm živega srebra. 

Sterilnost - Po rekonstituciji je končni pripravek sterilen, ko ga 
preizkusimo z ustrezno bakteriološko metodo. 

Shranjevanje Humani fibrinogen hranimo v atmosferi dušika ali v 
vakuumu v sterilnem vsebniku, ki je zaprt tako, da se prepreči 
prodiranje mikroorganizmov, in kolikor je mogoče, vlage, zaščiten 
mora biti pred svetlobo in shranjen pri priporočeni temperaturi. 

Označevanje - Na etiketi vsebnika so navedeni vsi podatki, 
prikazani na vzorčni etiketi (Priloga 6). Datum priprave je datum, 
ko ga damo v končno raztopino pred liofilizacijo. 

7. Dehidrirani ali zamrznjeni humani koagulacijski 
faktorVIll 

I. Zahteve, ki se nanašajo na krvodajalce 

Krvodajalci morajo biti dobrega zdravja in zlasti ne smejo imeti 
nobene prenosljive bolezni v skladu z merili, sprejetimi za 
dehidrirano človeško plazmo. 

II. Zahteve, ki se nanašajo na pripravke 

Sterilnost in netoksičnost - Končni pripravek mora biti sterilen in 
apirogen. Kadar izvajamo krioprecipitacijo v plastičnih vrečkah, 
pripravek ne sme vsebovati organskega topila ali drugih tujih 
učinkovin, prisotnih v zamrzovalni tekočini. Prodiranje navedenih 
učinkovin skozi stene plastične vrečke lahko preprečimo, tako 
da pred zamrzovanjem damo vrečko v drugo neprepustno vrečko. 
Tveganje, da bi se plastična vrečka med hranjenjem v 
zamrznjenem stanju raztrgala, lahko zmanjšamo tako, da 
posamezno vrečko hranimo v zaščitni škatli. 

Eritrociti, levkociti In trombociti - Pripravek centrifugiramo 
tako, da izločimo celične elemente čim bolj popolno in čim prej po 
odvzemu. 

Topnost - Dodatek navedene količine ustreznega topila mora 
povzročiti, da se dehidrirani pripravek popolnoma raztopi v manj 
kot 30 minutah pri 37 °C. Majhni in lahko ločljivi agregati fibrinogena 
so lahko še prisotni. 

Stabilnost - Pripravek, ki smo ga raztopili in hranili tri ure pri 
20°C, ne sme kazati nobenih znakov precipitacije. 

Jakost - Rekonstituirani pripravek mora vsebovati navedeno 
najmanjšo količino faktorja VIII, ena enota ustreza jakosti 1 ml 
povprečne normalne sveže plazme; jakost določimo z metodo, ki 
jo odobri pristojni državni organ. 

Odsotnost Iregularnih protiteles - Če je pripravek namenjen 
bolnikom s katero koli krvno skupino AB0, titer protiteles anti-A in 
anti-B ne sme presegati 32. 

Identifikacija - Precipitacijski testi s specifičnimi antiserumi morajo 
pokazati le vsebnost proteinov človeške plazme. 

Izguba mase pri dehidracljl - Liofilizirani pripravki ne smejo 
izgubiti več kot 1,5 % svoje mase po dodatnem 24-urnem sušenju 
ob prisotnosti fosforjevega pentoksida pri tlaku, ki ne presega 
0,02 mm živega srebra. 

Shranjevanje - Humani faktor VIII hranimo v globoko 
zamrznjenem stanju pri temperaturi pod -30 °C in v liofoliziranem 
stanju pri temperaturi pod 5 °C, tako da je zaščiten pred svetlobo. 
Dehidrirani pripravek hranimo v atmosferi dušika ali v vakuumu v 
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sterilni viali, zaprti tako, da se prepreči prodiranje 
mikroorganizmov, in kolikor je mogoče, prodiranje vlage. Hranjenje 
v zamrznjenem stanju ne sme trajati več kot šest mesecev, v 
dehidriranem stanju eno leto, če pripravek ni bil ponovno testiran 
na najmanjšo zahtevano jakost. 

III. Označevanje 

Na etiketi pripravka so navedeni vsi podatki, ki so prikazani na 
vzorčni etiketi (Priloga 7). 

8. Dehidrirani humani koagulacijski faktor IX 

I. Zahteve, ki se nanašajo na krvodajalce 

Krvodajalci morajo biti dobrega zdravja in zlasti ne smejo imeti 
nobene prenosljive bolezni v skladu z merili, sprejetimi za 
dehidrirano človeško plazmo. 

II. Zahteve, ki se nanašajo na koncentrat 

Sterilnost In netokslčnost - Končni pripravek, ki je bil testiran 
z ustreznimi metodami, mora biti sterilen, apirogen in ne sme 
imeti neželenih vazodepresornih ali respiratornih učinkov. Test na 
odsotnost vazodepresornih učinkov je treba izvesti na psu ali 
mački. 

Topnost - Dodatek navedene količine topila mora povzročiti, da 
se dehidrirani pripravek pri 37 °C v 10 minutah popolnoma raztopi. 

Aktivnost tromboplastina in odsotnost prostega trombina 
- Rekalcifikacijski čas normalne plazme, merjen pri 37 °C v 
prisotnosti enakega volumna različnih razredčenih raztopin 

rekonstituiranega pripravka, ne sme biti krajši od 40 sekund. 
Rekonstituirani pripravek, ki smo mu dodali enak volumen 
fibrinogena (3 g/l), pri temperaturi 37 °C ne sme koagulirati v 6 
urah. 

Jakost - Rekonstituirani pripravek mora vsebovati navedeno 
najmanjšo količino faktorja XI, ena enota ustreza jakosti 1 ml 
povprečne normalne sveže plazme; jakost določimo z metodo, ki 
jo odobri pristojni državni organ. 

Vsebnost in stabilnost in vivo - Metoda za pripravo pripravka 
mora biti izbrana tako, da hitra intravenozna aplikacija 50 enot na 
kg telesne teže s pomočjo različnih serij snovi, ki jih damo več 
bolnikom, v odsotnosti specifičnega inhibitorja in v bazalnih pogojih 
v 15 minutah povzroči povprečen porast najmanj 300 enot na liter 
plazme in po trajanju učinka po 24 urah povprečen porast najmanj 
60 enot na liter plazme. 

Identifikacija - Precipitacijski testi s specifičnimi antiserumi 
morajo pokazati izključno vsebnost proteinov človeške plazme. 

Izguba mase pri dehidraciji - Pripravek ne sme izgubiti več kot 
1,5 odstotka svoje mase po dodatnem 24-urnim sušenju ob 
prisotnosti fosforjevega pentoksida pri tlaku, ki ne presega 0,02 
mm živega srebra. 

Shranjevanje - Dehidrirane pripravke moramo hraniti pri 
temperaturi pod 5 °C. Pripravka ne smemo hraniti več kot dve leti, 
če njegova jakost ni bila ponovno testirana. 

III. Označevanje 

Na etiketi pripravka so navedeni vsi podatki, ki so prikazani na 
vzorčni etiketi (Priloga 8). 
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PRILOGA 1 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

Certifikat 

(4. člen) 

NE SME SE LOČITI OD POŠILJKE 

 19  

(kraj) (datum) 

Število paketov Podpisani potrjuje, daje pošiljka, opisana ob robu, 

za katere pripravo je odgovoren   
Oznake   

  eden od organov, navedenih v 6. členu sporazuma; 
Številka serije skladna s specifikacijami protokola k sporazumu, 

in se lahko takoj dostavi prejemniku (ime in kraj) 

(žig) (podpis) (naziv) 
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PRILOGA 2 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Polna človeška kri 

3. Referenčna številka: 

4. Krvna skupina: 

5. Krvna skupina Rh: 

6.... ml antikoagulantne raztopine 

... g/l glukoze 

... M dinatrijevega citrata 

... ml krvi 

7. Titer izohemolizinov določen 

ni določen 

8. Datum odvzema: 

Rok uporabnosti: 

9. Hraniti pri 4 °C do 6 °C. 

10. Ne sme se uporabiti, če so vidni znaki sprememb pripravka. 
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PRILOGA 2 bis K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Koncentrirani človeški eritrociti: 

3. Referenčna številka: 

4. Krvna skupina: 

5. Krvna skupina Rh: 

6.... ml pripravljeno iz ... ml krvi 

7. Volumen in sestava uporabljenega antikoagulanta: 

8. Datum odvzema: 

Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

9. Hraniti pri 2 °C do 6 °C. 

10. Dodana ohranitvena raztopina: volumen 

sestava 
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PRILOGA 3 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 
zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Dehidrirana človeška plazma: 

3. Referenčna številka: 

4. Rekonstruirati z ... ml sterilne, apirogene destilirane vode. 

5. Rekonstituirana plazma vsebuje: 

... g/l glukoze 

... M dinatrijevega citrata 

... g/l koncentracije proteinov (najmanj) 

6. Število posameznih odvzemov v mešanici: 

7. Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

8. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pod 20 °C. 

9. Uporabiti takoj po rekonstituciji. 
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PRILOGA 4 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Dehidrirani humani albumin: 

3. Številka serije: 

4. Albumin... g 

Stabilizator, vrsta .., ... g/l v rekonstituirani raztopini 

Natrij... mM/g albumina 

5. Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

6. Rekonstituirati z ... ml sterilne, apirogene destilirane vode. 

7. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pod 20 °C. 

8. Uporabiti takoj po rekonstituciji. 
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PRILOGA 4 (1. nadaljevanje) 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Raztopina humanega albumina 

3. Številka serije: 

4. Albumin ... g/l 

5. Stabilizator, vrsta...,... g/l 

6. Natrij:... mM/g albumina 

8. Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

9. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pri 4 °C do 6 °C. 

10. Sme se uporabiti le, če je raztopina bistra in brez usedlin. 
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PRILOGA 4 (2. nadaljevanje) 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Proteinska frakcija človeške plazme ... ml: 

3. Številka serije: 

4. Albumin... g/I 

Stabilizator, vrsta...,... g/l 

Natrij:... mM/g 

5. Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

6. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pri 4 °C do 6 °C. 

7. Sme se uporabiti le, če je raztopina bistra in brez usedlin. 
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PRILOGA 5 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Humani imunoglobulin: 

3. Številka serije: 

4. Skupaj proteinov ... g/l 

Druge dodane snovi, vrsta ...,... g/l 

Skupni volumen... ml 

5. Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

6. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pri 4 °C do 6 °C. 

7. Ni za intravenozno uporabo. 
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PRILOGA 6 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Dehidriram humani fibrinogen: 

3. Številka serije: 

4. Protein, ki koagulira ... g 

Druge dodane snovi, vrsta ...,... g/l rekonstituirane raztopine 

5. Datum priprave: 

Rok uporabnosti: 

6. Rekonstituirati z ... ml sterilne, apirogene destilirane vode. 

7. Število posameznih enot v mešanici: ... 

8. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pod 20 °C. 

9. Uporabiti takoj po rekonstituciji. 
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PRILOGA 7 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Zamrznjeni humani koagulacijski faktor VIII ali 
dehidriram humani koagulacijski faktor VIII: 

Metoda priprave: 

3. Številka serije: 

4. Najmanjša količina faktorja VIII, količina vseh proteinov, vrsta in količina 

dodane učinkovine: 

5. Vrsta in volumen topila: 

6. Število krvodajalcev na serijo: 

7. Titer hemaglutininov ni večji od 1 : 32 ali 
krvna skupina ABO 

8. Datum priprave: 

9. Rok uporabnosti: 

10. Hraniti zaščiteno pred svetlobo in zamrznjeno pod -30 °C 

ali v dehidriranem stanju pri temperaturi pod 5 °C. 

11. Po rekonstituciji uporabiti intravenozno takoj ali najpozneje po 3 urah 

hranjenja pri 20 °C. 
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PRILOGA 8 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Dehidriram humani koagulacijski faktor IX: 

Drugi prisotni koagulacijski faktorji: 

Metoda priprave: 

3. Številka serije: 

4. Najmanjša količina faktorja IX, količina vseh proteinov, vrsta in količina 

dodane učinkovine: 

5. Vrsta in volumen topila: 

6. Število krvodajalcev na serijo: 

7. Datum priprave: 

8. Rok uporabnosti: 

9. Hraniti zaščiteno pred svetlobo pod 5 °C. 

10. Po rekonstituciji pripravka takoj uporabiti intravenozno. 
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PRILOGA 9 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Sterilna, apirogena destilirana voda 

Za rekonstitucijo dehidrirane človeške plazme 
dehidriranega humanega albumina 
dehidriranega humanega fibrinogena 

ali dehidriranih humanih koagulacijskih faktoijev VIII in IX 

3. Količina... ml 
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PRILOGA 10 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

1. Ime in naslov proizvajalca: 

2. Set za dajanje 

Set za dajanje polne človeške krvi, rekonstituirane dehidrirane človeške plazme, 

humanega albumina, proteinske frakcije človeške plazme, humanega fibrinogena in 

dehidriranega ali zamrznjenega koagulacijskega faktorja VIII ali dehidriranega 

humanega koagulacijskega faktorja IX. 
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PRILOGA 11 K PROTOKOLU 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi 
zdravilnih učinkovin človeškega izvora 

NETOKSIČNOST PLASTIČNE OPREME 
ZA TRANSFUZIJO KRVI 

I. Kemični testi 

Testi so namenjeni za preizkušanje plastične opreme za transfuzijo 
krvi. To opremo sestavljajo: 

1. plastični vsebniki za zbiranje, ločevanje in hranjenje krvi in 
krvnih pripravkov, 

2. plastični seti za odvzem in dajanje krvi. 

Material preizkusimo, ko je že bil steriliziran z metodo končne 
sterilizacije. Preizkušamo: 

1. plastiko, ki se uporablja za izdelavo vsebnikov, 

2. cevke na vsebnikih, 

3. set za odvzem in dajanje krvi. 

Vsebnike preizkusimo, preden jih napolnimo z antikoagulantno 
raztopino. Če vsebnike preizkusimo, potem ko so že napolnjeni z 
antikoagulantno raztopino, pri vrednotenju rezultatov testov, 
izvedenih na vsebnikih, upoštevamo v razdelku III navedene 
teste mejnih vrednosti, ki so bili izvedeni na antikoagulantni 
raztopini. 

Pristojni zdravstveni organ zahteva, da mu izdelovalec opreme 
za transfuzijo razkrije podrobno sestavo plastičnega materiala ali 
materialov in drugih snovi, ki jih uporablja pri izdelavi opreme, 
izvor sestavin materiala ali materialov in njihov način izdelave 
(oziroma referenčne številke sestavin), podrobne podatke o 
izdelavi opreme, vrsti dodatkov in veziv, če jih dodaja med 
predelavo, in metodo sterilizacije. Izdelovalec pri vsem omenjenem 
ne sme ničesar spremeniti brez predhodne predložitve 
spremembe ustreznemu zdravstvenemu organu in njegove 
odobritve. 

Vsaka serija surovine, ki se uporablja za izdelavo opreme, mora 
biti opredeljena s serijsko številko, ki jo izdelovalec opreme zapiše 
skupaj z identifikacijskimi številkami vseh serij opreme za 

transfuzijo, izdelanih iz teh surovin, in z rezultati vseh testov, ki 
se nanašajo na te serije. 

Izvedeni morajo biti vsi možni previdnostni ukrepi, da se zmanjša 
tveganje naključne kontaminacije med posameznimi fazami 
proizvodnega procesa. 

A. Priprava ekstrakta in slepega vzorca 

a) Za spodaj opisani test potrebujemo 1250 cm2 plastike (celotna 
površina, obe strani, vzorca plastike v obliki folije s površino 625 
cm2). Vzorec - brez vsakega tiska ali etiket - razrežemo na kose 
s površino največ 10 cm2. 

Dolžino (L) cevk v cm izračunamo takole: 

1250 

~ 3,14 (Di + Di) 

D, = notranji premer v cm 
D? = zunanji premer v cm 

Cevke režemo vzdolžno v približno 10 cm dolge delce. Za 
ekstrakcijo uporabimo 10 ml vode na površini 50 cm2. 

b) Delce plastične folije ali cevi damo v vsebnik iz borosilikatnega 
stekla z 250 ml apirogene destilirane vode, pridobljene iz 
učinkovitega destilatorja s steklenimi kondenzacijskimi površinami 
in zbiralnimi cevkami'. Odprtino vsebnika pokrijemo z obrnjeno 
čašo, vsebnik pa nato 30 minut segrevamo v nasičeni pari pri 
110 °C (avtoklaviranje), nato pa ga hitro ohladimo na sobno 
temperaturo in z apirogeno destilirano vodo volumen dopolnimo 
do 250 ml. Pri tem ni pomembno, če se plastični vzroci rahlo 
sprijemajo. 

Plastične materiale, ki so občutljivi za vročino, lahko namesto 
segrevanja v avtoklavu segrevamo pri 70 °C 72 ur. 

Slepi vzorec pripravimo na podoben način brez plastike. 
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' Če je bila plastika v stiku z antikoagulantno raztopino, kose najprej damo v 
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To enkrat ponovimo. 
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B. Testiranje ekstrakta 9. Posebni elementi 

1. Oksidirajoča snov 

V Erlenmeyerjevi bučki iz borosilikatnega stekla k 20 ml ekstrakta 
dodamo 20 ml 2 mM kalijevega hipermanganata in 0,1 ml 1M 
žveplene kisline; zmes naj vre 3 minute. Raztopino hitro ohladimo 
in dodamo 0,1 g kalijevega jodida in 5 kapljic škrobove raztopine. 
Titriramo z raztopino, ki vsebuje 10 mM natrijevega tiosulfata. 
Hkrati izvedemo tudi titracijo slepega vzorca. Razlika v volumnu 
tiosulfata, ki smo ga uporabili za obe titraciji, naj ne presega 2,00 
ml raztopine 10 pM natrijevega tiosulfata. 

2. Klorid 

Ekstrakt ustreza testu mejne vrednosti za klorid, kadar je količina 
klorida največ 1,12 mM klorida. 

3. Amoniak 

Ekstrakt ustreza testu mejne vrednosti za amoniak, kadar je 
količina NH3 največ 120 pM NH3. 

4. Fosforna kislina - fosfat 

Ekstrakt ustreza testu mejne vrednosti za fosfat. 

Mejni test na fosfate 

25 ml ekstrakta v Kjeldahlovi bučki skoraj do suhega izparevamo, 
ohladimo ostanek, dodamo 2 kapljici žveplene kisline in 1 ml 
dušikove kisline, zmes segrevamo, dokler se ne pojavijo beli 
hlapi, nato jo ohladimo. Dodamo 1 kapljico perklorove kisline in pol 
ure zmerno segrevamo. Ohladimo ostanek in dodamo vodo do 
oznake 25 ml. 10 ml raztopine prenesemo v 25-mililitrsko titrirno 
bučko, dodamo 8 ml raztopine amoniakalnega molibdata žveplene 
kisline in 2 ml sveže pripravljene raztopine askorbinske kisline s 
koncentracijo 100 g/l. 30 minut segrevamo v vodni kopeli pri 
50 °C, ohladimo in razredčimo zmes do oznake 25 ml. Zelena ali 
modra ban/a raztopine ni intenzivnejša od barve, ki smo jo dobili 
z enako obdelavo 25 ml slepega vzorca. 

5. Kislost ali bazičnost 

10 ml ekstrakta, ki mu dodamo 2 kapljici raztopine fenolftaleina, 
se ne sme obarvati rdeče; dodati smemo največ 0,4 ml raztopine, 
ki vsebuje 10 mM natrijevega hidroksida, da dobimo rdečo barvo. 
Ko barvo odstranimo z dodatkom 0,08 ml 10 mM solne kisline z 
dodatkom 5 kapljic raztopine metil rdečega, dobimo rdečo ali 
oranžnordečo barvo. 

6. Ostanek po izparevanju 

100 ml ekstrakta izparevamo v vodni kopeli do suhega in osušimo 
pri 105 °C do stalne mase. Ostanek tehta največ 5,0 mg. 

7. Bistrost in barva 

Ko ga primerjamo s slepim vzorcem, je ekstrakt debeline 5 cm 
bister in brezbarven. 

8. Okus in vonj 

V primerjavi s slepim vzorcem je ekstrakt brez vonja in okusa. 

Ekstrakt ustreza mejnim testom na 

i) kateri koli naslednji element: arzen, krom, baker, svinec, silicij, 
srebro in kositer, kadar je njihova količina enaka 1 pg/ g, 
ii) kadmij, če je njegova količina enaka 0,1 mg/g. 

10. Ostanek po žarjenju 

Ko 1,0 g plastičnega materiala žarimo do stalne mase, ostane 
največ 1 mg ostanka. 

11. Težke kovine 

Ostanek po žarjenju raztopimo v najmanjši količini raztopine 2 M 
solne kisline in segrejemo, če je potrebno. Izvedemo ustrezni 
mejni test na težke kovine. Plastični material ustreza, če ne 
presegamo mejne vrednosti 5 pg/g, preračunano na svinec. 

II. Biološki testi 

1. Test na netoksičnost izvedemo pri začetnem vrednotenju 
sestave plastike, ki je namenjena izdelavi vsebnikov ter setov za 
odvzem in dajanje s pomočjo ekstrakta A, in po vsaki novi seriji 
materialov z odobreno sestavo s pomočjo ekstrakta B po 
postopku, natančno navedenem v državni farmakopeji, ali po 
kaki drugi metodi, ki jo odobri državni kontrolni organ. (Ekstrakta 
A in B sta opredeljena v opombi spodaj.) 

2. Test na apirogenost izvedemo pri začetnem vrednotenju sestave 
plastike, ki je namenjena izdelavi vsebnikov ter setov za odvzem 
in dajanje s pomočjo ekstrakta A, in po vsaki novi seriji materialov 
z odobreno sestavo s pomočjo ekstrakta C in pri običajni kontroli 
vsebnikov in setov s pomočjo ekstrakta C po postopku, natančno 
navedenem v državni farmakopeji, ali po kaki drugi metodi, ki jo 
odobri državni kontrolni organ. 

Pogostnost testiranja pirogenov s pomočjo ekstrakta C določi 
državni kontrolni organ. 

(Ekstrakta A in C sta opredeljena v opombi spodaj.) 

3. Test na hemolitične učinke v puferskih sistemih izvedemo pri 
začetnem vrednotenju sestave plastike, ki je namenjena izdelavi 
vsebnikov ter setov za odvzem in dajanje, in po vsaki novi seriji 
materialov z odobreno sestavo s pomočjo ekstrakta, opisanega 
v razdelku I A zgoraj. (Glede metode in sprejemljive mejne 
vrednosti glej dodatek k tej prilogi.) 

4. Test na preživetje eritrocitov in vivo izvedemo pri začetnem 
vrednotenju sestave plastike, ki je namenjena izdelavi vsebnikov 
za kri. če je v dogovorjeni sestavi kakšna sprememba, test 
ponovimo. (Glede predlaganih metod in sprejemljivih mejnih 
vrednosti glej dodatek k tej prilogi.) 

Opomba 

Ekstrakt A pripravimo tako, da ekstraktu, opisanem pod I A zgoraj, 
dodamo apirogeni natrijev klorid do končne koncentracije 9 g/l. 

Ekstrakt B: 

Set za transfuzijo. Set za transfuzijo v celoti napolnimo s sterilno 
apirogeno raztopino, ki vsebuje 9 g/l natrijevega klorida, s 
stiščkoma dobro stisnemo konca in napolnjeni set za eno uro 
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potopimo v vodo s stalno temperaturo 85 °C. Zberemo vsebino iz 
seta. 

Plastični vsebnik. Če je vsebnik napolnjen z antikoagulantno 
raztopino, ga izpraznimo in pri temperaturi 20 "C dvakrat izperemo 
s po 250 ml sterilne apirogene destilirane vode. Vsebnik napolnimo 
s 100 ml sterilne apirogene raztopine, ki vsebuje 9 g/l natrijevega 
klorida, ga dobro zapremo in v vodoravnem položaju za eno uro 
potopimo v vodo s stalno temperaturo 85 °C. Zberemo vsebino iz 
vsebnika. 

Ekstrakt C: 

Set za transfuzijo. Pri sobni temperaturi spustimo s hitrostjo 
pretoka približno 10 ml na minuto skozi najmanj deset setov po 
40 ml sterilne apirogene raztopine natrijevega klorida s 
koncentracijo 9 g/l. Zbrano raztopino testiramo. 

Plastični vsebnik. Prazen. Pri sobni temperaturi spustimo skozi 
zbiralne cevke najmanj štirih plastičnih vsebnikov po 100 ml sterilne 
apirogene raztopine, ki vsebuje 9 g/l natrijevega klorida. Raztopina 
naj ostane v vsebniku deset minut; zbiramo tekočine, ki pri 
izpraznjenju odtečejo skozi iztočne cevke. Zbrano raztopino 
testiramo. 

Plastični vsebnik z antikoagulantom (glej razdelek III). 

DODATEK 

BIOLOŠKI TEST - MEJNE VREDNOSTI IN METODE 

A.Test na netoksičnost 

(Glej postavko II točko 1) priloge zgoraj): mejna vrednost, kot je 
določena v državni farmakopeji. 

B.Test na apirogenost 

(Glej postavko II točko 2) priloge zgoraj): mejna vrednost, kot je 
določena v državni farmakopeji. 

C.Test na hemolitične učinke v puferskih sistemih 

(Glej postavko II točko 3) priloge zgoraj); 

a) Mejna vrednost: 

Kar zadeva elektrolitsko ozmotsko delovanje, slana raztopina, ki 
vsebuje 5,0 g/l NaCI, ne sme povzročiti hemolize, katere vrednost 
bi bila večja od 10 %, in hemolizna vrednost slane raztopine s 
koncentracijo 4,0 g/l se ne sme razlikovati za več kot 10 % od 
vrednosti, ki jo povzroči ustrezna kontrolna raztopina. 

b) Metoda: 

Iz primarne puferske osnovne raztopine za hemolizo pripravimo 
tri raztopine: 30 ml puferske osnovne raztopine in 10 ml vode 
(raztopina a0), 30 ml puferske osnovne raztopine in 20 ml vode 
(raztopina bj in 15 ml puferske osnovne raztopine in 85 ml vode 
(raztopina c0). 

V vsako od treh epruvet za centrifugiranje (1, 2 in 3) dodamo 1,40 
ml ekstrakta. V epruveto 1 dodamo 0,10 ml a0, v epruveto 2 0,10 
ml b0 in v epruveto 3 0,10 ml c0, da dobimo slane raztopine, 
enakovredne raztopinam, ki vsebujejo 5,0 (epruveta 1), 4,0 

(epruveta 2) in 1,0 g/l NaCI (epruveta 3), kar zadeva elektrolitsko 
ozmotsko delovanje. V vsako epruveto dodamo 20 pl sveže, 
dobro premešane, heparinizirane človeške krvi. Epruvete za 40 
minut postavimo v vodno kopel s temperaturo 30 °C (± 1 °C).Tri 
raztopine, ki vsebujejo 3,0 ml a0 in 12,0 ml vode (raztopina a,), 4,0 
ml b0 in 11,0 ml vode (raztopina b,) in 4,75 ml b0 in 10,25 ml vode 
(raztopina c,), so tako pripravljene. 

V prvo epruveto dodamo 1,50 ml at, v drugo 1,50 ml b, in v tretjo 
1, 50 ml c,, centrifugiramo 5 minut pri 2.000 do 2.500 obratih na 
minuto v centrifugi s pomičnimi kivetami. 

Hkrati za vsako od koncentracij pripravimo kontrolne raztopine, 
v katerih ekstrakt nadomestimo z vodo. 

Pri 540 nm izmerimo ekstinkcijo tekoče plasti. Kot pripravek za 
slepi preizkus uporabimo pufersko osnovno raztopino za hemolizo. 
Vrednost hemolize v odstotku izračunamo po naslednji formuli: 

Etx p x 100 

£100% 

kjer je E100% = ekstinkcija raztopine, ki vsebuje ekvivalent 1,0 g/l 
soli, 

in Ee)l = ekstinkcija raztopin, ki vsebujejo ekvivalent 4,0 oz. 5,0 g 
/I soli." 

% 
Puterska osnovna raztopina za hemolizo 

V destilirani vodi raztopimo 90,0 g natrijevega klorida, 13,7 g 
anhidričnega dinatrijevega fosfata in 1,90 g anhidričnega 
mononatrijevega fosfata ter dodamo destilirano vodo do oznake 
1000,0 ml. 
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D. Test ria preživetje eritrocitov in vivo 

(Glej postavko II točko 4) priloge zgoraj) 

a) Mejna vrednost: 
Od eritrocitov v polni človeški krvi z antikoagulantom ACD, ki je 
bila shranjena 21 dni pri 4 °C do 6 °C, jih mora najmanj 70 % 
preživeti 24 ur po transfuziji. To lahko določimo po eni izmed 
metod, navedenih pod b) spodaj. 

b) Predlagane metode: 
1. Metoda ISO fTC/ 76 /WGD / 3, Method of ISO/TC/76/VVGD/3, 
App. E. 

2. Ashbyjeva metoda, Ashby Technique - Ashby, W. The determi- 
nation of the length of life of transfused blood corpuscles in man. 

J. Exp. Med. 29: 267-82,1919. 

Young L. E. Platzer, R. F. in Rafferty, J. A. Differential agglutination 
of human erythrocytes. 
J. Lab. Clin. Med. 32: 489 - 501,1947. 

3. Gibson-Scheitlinova metoda, The Gibson-Scheitlin method - 
Gibson, J. G. in Scheitlin, W. A. A method employing radio-active 
chromium for assaying the viability of human erythrocytes re- 
turned to the circulation after refrigerated storage. 
J. Lab. Clin. Med. 46: 679 - 88,1955. 

A.Strumijeva metoda, The Strumia method - Strumia, M. M., Taylor, 
L., Sample 

A. B., Colwell, L. S. and Dugan, A. Uses and limitations of survival 
studies of erythrocytes tagged with Cr 51. 
Blood 10: 429-40, 1955. 

5.Metoda Cć'-J'25, Cr5,~J125 technique - Button, L. N., Gibson. J. G. 
in Walter, 
C. W. Simultaneous determination of the volume of red cells and 
plasma for survival studies of stored blood. 
Transfusion 5: 143 - 148, 1965. 

6. Priporočena metoda za radioizotopsko določanje preživetja 
eritrocitov, Recommended Method for Radioisotope Red Celi 
Survival studies, Brit. J. Haemat. 21 : 242,1971. 

III. Zahteve za antikoagulantno raztopino 
v plastičnih vsebnikih 

Vsak vsebnik vsebuje količino in sestavo antikoagulantne 
raztopine, navedene na etiketi, za volumen krvi, ki bo odvzeta. 

Antikoagulantna raztopina in/ali sestavine, uporabljene pri njeni 
pripravi, izpolnjuje zahteve državne farmakopeje posamezne 
države. 

Antikoagulantna raztopina izpolnjuje zahteve državne farmakopeje 
posamezne države glede mejnih vrednosti za težke kovine, 
odsotnosti delcev snovi, netoksičnosti in apirogenosti. 

Sklenjeno v Strasbourgu 19. aprila 1982. 
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Dodatni protokol k 

Evropskemu sporazumu 

o izmenjavi 

zdravilnih učinkovin 

človeškega izvora 

Države članice Sveta Evrope, pogodbenice Evropskega 
sporazuma o izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora z 
dne 15. decembra 1958 (v nadaljevanju "sporazum"), so se 

ob upoštevanju določb prvega odstavka 5. člena sporazuma, po 
katerem "pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so zdravilne 
učinkovine človeškega izvora, ki jim jih dajo na voljo druge 
pogodbenice, oproščene vseh uvoznih dajatev", 

glede na to, da je za odobritev te oprostitve državam članicam 
Evropske gospodarske skupnosti pristojna Skupnost, ki je za to 
pooblaščena na podlagi pogodbe, s katero je bila ustanovljena, 

glede na to, da je za izvajanje prvega odstavka 5. člena sporazuma 
potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane 
pogodbenica sporazuma, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica 
sporazuma, tako da ga podpiše. Za Skupnost začne sporazum 
veljati prvi dan v mesecu, ki sledi podpisu. 

2. člen 

1. Ta dodatni protokol je na voljo za sprejetje pogodbenicam 
sporazuma. Veljati začne prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko 

zadnja pogodbenica deponira svojo listino o sprejetju pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

2. Ne glede na to začne ta dodatni protokol veljati po izteku dveh 
let od dneva, ko je dan na voljo za sprejetje, razen če ena od 
pogodbenic uradno izjavi, da nasprotuje začetku veljavnosti. Če 
je bilo uradno obveščeno o takem nasprotovanju, se uporabi prvi 
odstavek tega člena. 

3. člen 

Od dneva začetka veljavnosti je ta dodatni protokol sestavni del 
sporazuma. Po tem dnevu ne more nobena država postati 
pogodbenica sporazuma, ne da bi hkrati postala pogodbenica 
dodatnega protokola. 

4. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta Evrope, vsako državo, ki je pristopila k sporazumu, in 
Evropsko gospodarsko skupnost o vsakem sprejetju ali 
nasprotovanju po 2. členu in o datumu začetka veljavnosti tega 
dodatnega protokola v skladu z 2. členom. 

Generalni sekretar tudi Evropsko gospodarsko skupnost uradno 
obvesti o vsakem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 29. septembra 1982 v angleškem in 
francoskem jeziku in dano na voljo za sprejetje 1. januarja 1983. 
Besedili sta enako verodostojni in se v enem izvodu hranita v 
arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje 
overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki državi, 
ki je povabljena, da pristopi k sporazumu, in Evropski gospodarski 
skupnosti. 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje sporazuma, protokola in dodatnega protokola skrbita Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum s protokoli Sveta Evrope je z dodatnim protokolom 
postal del pravnega reda Evropske unije in je vključen v poglavje 
o mednarodnem carinskem sodelovanju. Sporazum se nanaša 
na področje carinskega sistema in določa osnovne pogoje in 
principe izmenjave krvi in krvnih pripravkov med podpisnicami 
sporazuma. V primeru izpolnitve lastnih potreb in viška krvi in 
krvnih pripravkov se ti lahko izmenjajo po neprofitni ceni in so pri 
uvozu oproščeni plačila uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev. 

Slovenija mora pri prevzemanju pravnega reda Evropske unije 
potrditi tudi navedeni sporazum s protokoloma. 

S sporazumom se pogodbenice zavezujejo, da dajo na voljo 
zdravilne učinkovine človeškega izvora tudi drugim 
pogodbenicam, ki jih nujno potrebujejo, če imajo dovolj zalog za 
lastne potrebe. Pri tem zaračunajo le stroške zbiranja, predelave 
in prevoza teh učinkovin. Zdravilne učinkovine človeškega izvora 
se dajo drugi pogodbenici na voljo pod izrecnim pogojem, da se iz 
njih ne kuje dobiček, da se uporabljajo izključno v zdravstvene 
namene in se dobavljajo le organom in ustanovam, ki jih imenuje 
vlada. Pogodbenice spoštujejo minimalne zahteve glede lastnosti 
zdravilnih učinkovin in predpise o označevanju, pakiranju in 

pošiljanju, ki so določeni v protokolu k sporazumu ter sprejete 
mednarodne standarde. Pogodbenice omogočijo uvoz zdravilnih 
učinkovin brez plačila vseh uvoznih dajatev in hitro dobavo 
prejemniku. Preko Sveta Evrope si izmenjajo sezname 
pooblaščenih organov in ustanov za izdajo certifikatov in za 
distribucijo uvoženih zdravilnih učinkovin človeškega izvora. 

Protokol k sporazumu je tehnične narave, je zastarel, vendar ne 
moti osnovnih principov. 

Dodatni protokol k sporazumu omogoča Evropski gospodarski 
skupnosti, da s podpisom postane pogodbenica tega sporazuma. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Pristop k sporazumu ne zahteva izdaje novih predpisov, prav 
tako pa ne bo potrebno spreminjati že obstoječih, kajti zadevno 
področje bo ustrezno opredeljeno že pri naslednji reviziji 
carinskega zakona. 

Finančna sredstva za izpolnitev sporazuma niso potrebna. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA 0 

IZMENJAVI REAGENTOV ZA DOLOČANJE 

KRVNIH SKUPIN, PROTOKOLA K 

EVROPSKEMU SPORAZUMU O IZMENJAVI 

REAGENTOV ZA DOLOČANJE KRVNIH 

SKUPIN TER DODATNEGA PROTOKOLA K 

EVROPSKEMU SPORAZUMU O IZMENJAVI 

REAGENTOV ZA DOLOČANJE KRVNIH 

SKUPIN (MESIRK) 

-EPA 1180-II- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 544-04/99-2 
Ljubljana, 18.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 18. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA 
SPORAZUMA O IZMENJAVI REAGENTOV ZA 
DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN, PROTOKOLA K 
EVROPSKEMU SPORAZUMU O IZMENJAVI REAGENTOV 
ZA DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN TER DODATNEGA 
PROTOKOLA K EVROPSKEMU SPORAZUMU O 
IZMENJAVI REAGENTOV ZA DOLOČANJE KRVNIH 
SKUPIN, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr.med., državna 

sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Vlasta MOČNIK DRNOVŠEK, dr.med., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

1. člen 

Ratificirajo se Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za 
določanje krvnih skupin in Protokol k Evropskemu sporazumu o 
izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, sklenjena v 
Strasbourgu 14. maja 1962, ter Dodatni protokol k Evropskemu 
sporazumu o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin, 
sklenjen v Strasbourgu 29. septembra 1982 in dan na voljo za 
sprejetje 1. januarja 1983. 

2. člen 

Sporazum, protokol in dodatni protokol se v izvirniku v angleškem 
jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
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Evropski sporazum 

o izmenjavi 
reagentov 

za določanje 

krvnih skupin 

Vlade podpisnice držav članic Sveta Evrope so se 

glede na to, da reagenti za določanje krvnih skupin niso na voljo 
v neomejenih količinah, 

glede na to, da je nadvse zaželeno, da si države članice v duhu 
evropske solidarnosti med seboj pomagajo pri oskrbi z reagenti 
za določanje krvnih skupin, če se pokaže potreba po njih, 

glede na to, da je taka medsebojna pomoč možna le, če glede 
lastnosti in uporabe reagentov za določanje krvnih skupin veljajo 
pravila, ki jih skupaj določijo države članice, in če se pri uvozu 
odobrijo ustrezne olajšave in oprostitve, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

V tem sporazumu se izraz "reagenti za določanje krvnih skupin" 
nanaša na reagente človeškega, živalskega, rastlinskega in 
drugega izvora, ki se uporabljajo za določanje krvnih skupin in za 
odkrivanje krvnih neskladnosti. 

Pogodbenica lahko z izjavo generalnemu sekretarju Sveta Evrope 
ob podpisu tega sporazuma ali ob deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, odobritvi ali pristopu omeji uporabo tega sporazuma na 
reagente za določanje krvnih skupin človeškega izvora. To izjavo 
lahko kadar koli umakne z uradnim obvestilom generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope. 

2. člen 

Pogodbenice se zavezujejo, da dajo reagente za določanje krvnih 
skupin na voljo drugim pogodbenicam, ki jih nujno potrebujejo, če 
imajo dovolj zalog za lastne potrebe, in da zaračunajo le stroške 
zbiranja, predelave in prevoza teh snovi ter morebitne stroške 
njihovega nakupa. 

3. člen 

Reagenti za določanje krvnih skupin se dajo drugim pogodbenicam 
na voljo pod pogojem, da z njimi ne ustvarjajo dobička, da jih 
uporabljajo izključno v medicinske namene in da jih dobavljajo le 
organom, ki jih določijo njihove vlade. 

4. člen 

Pogodbenice potrjujejo, da upoštevajo določbe protokola k temu 
sporazumu. 

Izpolnjujejo tudi pravila, ki so jih sprejele glede na mednarodno 
standardizacijo na tem področju. 

Vsem pošiljkam reagentov za določanje krvnih skupin mora biti 
priložen certifikat, ki potrjuje, da so bili pripravljeni v skladu s 
specifikacijami v protokolu. Ta certifikat je narejen po vzorcu iz 
priloge k protokolu. 

Protokol in njegova priloga sta upravni dogovor, zato ju lahko 
vlade pogodbenic tega sporazuma spremenijo ali dopolnijo. 

5. člen 

Pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so reagenti za določanje 
krvnih skupin, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, oproščeni 
vseh uvoznih dajatev. 

Prav tako ukrenejo vse potrebno, da omogočijo hitro dobavo teh 
snovi po najkrajši poti prejemnikom, omenjenim v 3. členu tega 
sporazuma. 

6. člen 

Pogodbenice si po generalnem sekretarju Sveta Evrope pošljejo 
seznam organov, pooblaščenih za izdajo certifikatov, določenih v 
4. členu tega sporazuma. 

Prav tako pošljejo seznam organov, pooblaščenih za distribucijo 
uvoženih reagentov za določanje krvnih skupin, če je mogoče, 
naj bodo ti organi isti kot v 6. členu Evropskega sporazuma o 
izmenjavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora. 

7. člen 

Ta sporazum je na voljo za podpis članicam Sveta Evrope, ki 
lahko postanejo njegove pogodbenice s: 

a) podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali odobritve ali 
b) podpisom s pridržkom glede ratifikacije ali odobritve, ki mu 
sledi ratifikacija ali odobritev. 

Listine o ratifikaciji ali odobritvi se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

8. člen 

Ta sporazum začne veljati en mesec po dnevu, ko tri članice 
Sveta v skladu s 7. členom tega sporazuma podpišejo sporazum 
brez pridržka glede ratifikacije ali odobritve ali ga ratificirajo ali 
odobrijo. 

Za vsako članico Sveta, ki pozneje podpiše sporazum brez 
pridržka glede ratifikacije ali odobritve ali ki ga ratificira ali odobri, 
začne sporazum veljati en mesec po dnevu podpisa ali dnevu 
deponiranja listine o ratifikaciji ali odobritvi. 

9. člen 

Odbor ministrov Sveta Evrope lahko po začetku veljavnosti tega 
sporazuma povabi katero koli državo nečlanico, da pristopi k 
temu sporazumu. Pristop začne veljati en mesec po dnevu 
deponiranja listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta 
Evrope. 

10. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti članice Sveta in 
države, ki so pristopile k sporazumu, o: 

a) datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in imenih tistih 
članic, ki so ga podpisale brez pridržka glede ratifikacije ali 
odobritve ali ki so ga ratificirale ali odobrile, 
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b) deponiranju vsake listine o pristopu v skladu z določbami 9. 
člena, 

c) vsaki izjavi ali uradnem obvestilu, prejetem v skladu z določbami 
drugega odstavka 1. člena, 

d) vsakem uradnem obvestilu, prejetem v skladu z določbami 11. 
člena, in o datumu začetka njegove veljavnosti, 

e) vsaki spremembi protokola in njegove priloge po četrtem 
odstavku 4. člena. 

11. člen 

Ta sporazum velja nedoločen čas. 

Vsaka pogodbenica lahko preneha uporabljati sporazum eno leto 
po uradnem obvestilu generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

V potrditev tega so podpisani, ki so jih njihove vlade za to pravilno 
pooblastile, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 14. maja 1962 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
pošlje overjene kopije vladam podpisnic in vladam tistih držav, ki 
pristopijo k temu sporazumu. 

Dodatni protokol k 

Evropskemu sporazumu 
o izmenjavi reagentov 

za določanje krvnih skupin 

Serija evropskih pogodb/111 

Države članice Sveta Evrope, pogodbenice Evropskega 
sporazuma o izmenjavi reagentov za določanje krvnih skupin z 
dne 14. maja 1961 (v nadaljevanju "sporazum"), so se 

ob upoštevanju določb prvega odstavka 5. člena sporazuma, po 
katerem "pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so reagenti za 
določanje krvnih skupin, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, 
oproščeni vseh uvoznih dajatev", 

glede na to, da je za odobritev te oprostitve državam članicam 
Evropske gospodarske skupnosti pristojna Skupnost, ki je za to 
pooblaščena na podlagi pogodbe, s katero je bila ustanovljena, 

glede na to, da je za izvajanje prvega odstavka 5. člena sporazuma 
potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane 
pogodbenica sporazuma, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica 
sporazuma, tako da ga podpiše. Za Skupnost začne sporazum 
veljati prvi dan v mesecu, ki sledi podpisu. 

2. člen 

1 ■ Ta dodatni protokol je na voljo za sprejetje pogodbenicam 
sporazuma. Veljati začne prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko 

zadnja pogodbenica deponira svojo listino o sprejetju pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

2. Ne glede na to začne ta dodatni protokol veljati po izteku dveh 
let od dneva, ko je dan na voljo za sprejetje, razen če ena od 
pogodbenic uradno izjavi, da nasprotuje začetku veljavnosti. Če 
je bilo uradno obveščeno o takem nasprotovanju, se uporabi prvi 
odstavek tega člena. 

3. člen 

Od dneva začetka veljavnosti je ta dodatni protokol sestavni del 
sporazuma. Po tem dnevu ne more nobena država postati 
pogodbenica sporazuma, ne da bi hkrati postala pogodbenica 
dodatnega protokola. 

4. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta Evrope, vsako državo, ki je pristopila k sporazumu, in 
Evropsko gospodarsko skupnost o vsakem sprejetju ali 
nasprotovanju po 2. členu in o datumu začetka veljavnosti tega 
dodatnega protokola v skladu z 2. členom. 

Generalni sekretar tudi Evropsko gospodarsko skupnost uradno 
obvesti o vsakem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 29. septembra 1982 v angleškem in 
francoskem jeziku in dano na voljo za sprejetje 1. januarja 1983. 
Besedili sta enako verodostojni in se v enem izvodu hranita v 
arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje 
overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki državi, 
ki je povabljena, da pristopi k sporazumu, in Evropski gospodarski 
skupnosti. 
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PROTOKOL K EVROPSKEMU SPORAZUMU 

O IZMENJAVI REAGENTOV 
ZA 

DOLOČANJE KRVNIH SKUPIN 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Specifičnost 

Reagenti za določanje krvnih skupin1 morajo reagirati z vsemi 
testiranimi krvnimi vzorci, ki vsebujejo antigen, ustrezen protitelesu 
ali drugi snovi, navedeni na etiketi. 

Kadar se reagent uporablja skladno z metodo, ki jo priporoča 
proizvajalec, ne sme biti znakov za nobenega od naslednjih 
dejavnikov ali pojavov: 

a) hemolitične lastnosti, 
b) protitelesa ali druge snovi poleg navedenih na etiketi, 
c) bakterijske produkte, ki bi lahko povzročili lažno pozitivne ali 

lažno negativne reakcije, 
d) psevdoaglutinacijo s tvorjenjem rolojev, 
e) prozonske pojave. 

2. Jakost 

Titer reagenta merimo z zaporednimi dvakratnimi razredčitvami 
reagenta, ki ga preverjamo v ustreznem mediju. K vsaki razredčini 
dodamo enak volumen suspenzije rdečih krvnih celic. Titer je 
recipročna vrednost števila, ki predstavlja največje razredčenje 
reagenta, pri katerem nastopi reakcija. Pri izračunu razredčitve 
ne upoštevamo volumna suspenzije krvnih celic v skupnem 
volumnu. 

Pri reagentih anti-A, anti-B kot tudi drugih, ki so za uporabo na 
stekleni ploščici, avidnost izrazimo s časom, ki je potreben za 
aglutinacijo na stekleni ploščici. 

3. Mednarodni standardi in mednarodne enote 

Mednarodne standarde je določila Svetovna zdravstvena 
organizacija za reagente anti-A in anti-B ter nekompletne reagente 
anti-D za določanje krvnih skupin; v postopku določanja so še 
standardi za reagente za določanje krvnih skupin drugih 

' Ob sprejemanju te različice protokola in pripadajočih prilog so se predstavniki 
pogodbenic dogovorili, da v angleškem besedilu sporazuma izraz "blood 
incompatibilities" pomeni "blood grouping incompatibilities". 

Dogovorjeno je bilo tudi, da je treba izraz "blood-grouping" z vezajem v 
angleškem besedilu sporazuma in protokola razumeti kot "blood grouping" 
brez vezaja. 
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specifičnosti. Mednarodni standardni pripravek po definiciji 
vsebuje določeno število mednarodnih enot na mg ali ml; ta 
definicija je neodvisna od titrov, ugotovljenih z dodanimi določenimi 
suspenzijami1 rdečih krvnih celic. 

4. Stabilnost in rok uporabnosti 

Vsak reagent mora obdržati zahtevane lastnosti najmanj eno 
leto, kadar je shranjen pod pogoji, ki jih priporoča proizvajalec. 

Rok uporabnosti reagenta v tekoči obliki, kot je označen na etiketi, 
ni daljši od enega leta od dneva zadnjega preverjanja njegove 
jakosti, ki zadosti zahtevam. S ponavljanjem preverjanja jakosti 
se rok njegove uporabnosti vsakokrat lahko podaljša za eno leto. 

Rok uporabnosti reagentov v dehidrirani obliki, kot je naveden na 
etiketi, je v skladu z ugotovitvami preizkusov njihove stabilnosti in 
ga potrdijo državni kontrolni organi. 

5. Shranjevanje 

Reagente za določanje krvnih skupin lahko hranimo v tekočem 
ali v dehidriranem stanju. Dehidrirane reagente hranimo v atmosferi 
inertnega plina ali v vakuumu v steklenički, v kateri so bili 
dehidrirani in ki je zaprta tako, da se prepreči prodiranje vlage. 
Dehidrirani reagent ne sme izgubiti več kot 0,5 odstotka svoje 
mase po dodatnem 24-urnem sušenju v prisotnosti fosforjevega 
pentoksida pri tlaku, ki ne presega 0,02 mm živega srebra. 

Reagente pripravljamo v aseptičnih pogojih in ne smejo biti 
bakteriološko kontaminirani. Za preprečitev rasti bakterij lahko 
pristojni državni organ odloči, da se reagentu (ali kateri koli 
raztopini, ki je priložena dehidriranim reagentom) doda antiseptik 
in/ali antibiotik pod pogojem, da v prisotnosti dodane učinkovine 
reagent še vedno izpolnjuje zahteve glede specifičnosti in jakosti. 

Serumi človeškega izvora za določanje krvnih skupin morajo 
vsebovati najmanj 2,5 mg proteinskega dušika na ml tekočega 
ali rekonstituiranega seruma. 

Reagenti v tekočem stanju ali po rekonstituciji morajo biti prozorni 
in ne smejo vsebovati nobene usedline, gela ali vidnih delcev. 

6. Obarvanje 

Reagenti za določanje krvnih skupin za mednarodno izmenjavo 
naj ne bodo, če je le mogoče, umetno obarvani, vsaj dokler ni 
dosežen mednarodni dogovor o enotnem sistemu. Kakršen koli 
dodatek barvila ne sme motiti specifične reakcije. 

7. Odmerjanje in volumen 

Reagente za določanje krvnih skupin pripravimo in razdelimo 
tako in v takih volumnih, da reagent v eni steklenički poleg izvedbe 
testov z neznanimi krvnimi celicami zadostuje za izvedbo testov 
s pozitivnimi in negativnimi kontrolnimi krvnimi celicami. Volumen 
ene stekleničke je takšen, da vsebina, če je to potrebno, omogoča 
izvedbo ustreznih testov jakosti, opisanih v tem protokolu. 

8. Dokumentacija in vzorci 

Laboratorij, ki proizvaja reagente, hrani pisno dokumentacijo o 
vseh fazah proizvodnje in kontrole reagentov za določanje krvnih 
skupin. Laboratorij hrani ustrezne vzorce vseh izdanih reagentov 
tako dolgo, da lahko utemeljeno domneva, da serija ni več v 
uporabi. 

9. Klasifikacija reagentov 

Reagenti, ki se uporabljajo za določanje krvnih skupin, lahko 
vsebujejo učinkovine človeškega, živalskega, rastlinskega (ali 
mineralnega) izvora, od katerih so nekatere aktivna sestavina, 
druge pa so dodatki za povečanje aktivnosti ali vzdrževanje 
stabilnosti reagentov. 

' Jakost reagentov za določanje krvnih skupin večine specifičnosti je izražena 
kot aglutinacijski titer, ugotovljen pri serijskem razredčenju reagenta in z 
dodano suspenzijo rdečih krvnih celic. Titer označuje zadnje razredčenje 
reagenta v seriji, ki še kaže mikroskopsko vidno aglutinacijo. 

Jakost reagentov za določanje krvnih skupin, za katere obstajajo mednarodni 
standardni pripravki (trenutno anti-A in anti-B in nepopoln anti-D), se lahko 
izrazi v mednarodnih enotah" na podlagi titracije neznanega reagenta v 
primerjavi z mednarodnim standardom ali državnim podstandardom. 

Mednarodni standardni pripravki serumov za določanje krvnih skupin so na 
voljo v ampulah, ki vsebujejo dehidriran človeški serum. Kadar seruma anti- 
A in anti-B rekonstruiramo na volumen 1 ml, vsebujeta po definiciji 256 
mednarodnih enot na ml. Dobiti ju je mogoče brezplačno pri Mednarodnem 
laboratoriju za biološke standarde pri Svetovni zdravstveni organizaciji, 
Stalens Seruminstitut, Kobenhavn. 

Naslednja tabela prikazuje primer primerjalne titracije mednarodnega 
standardnega seruma anti-A (S) in "neznanega" reagenta anti-A (U) z 
rdečimi krvnimi celicami A, in rdečimi krvnimi celicami A2B. 

Serum S Reagent U Serum S Reagent U 
Krvna celica A, 1 : 512 1 : 128 256 64 
Krv. celica A-B 1 : 32 1 : 16 256 128 

titri (ugotovljeni) titri (ugotovljeni) enote (po definiciji) enote (po primerjavi) 
* Glej Buli, WorldHealth Organization 1954, 10, 937, 941 -1950, 3, 301. 
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Reagenti so iz tehničnih razlogov razdeljeni v tri kategorije glede 
na izvor svoje aktivne sestavine. To pa ne pomeni, da reagenti 
človeškega izvora vsebujejo izključno učinkovine človeškega 
izvora ali da živalski in rastlinski reagenti ne morejo vsebovati 
učinkovin človeškega izvora. 

10. Etikete, kontrolni listi in certifikati 

Na vsaki končni steklenički je nalepljena etiketa, natisnjena v 
angleškem in francoskem jeziku, v črni barvi na belem papirju z 
naslednjimi podatki: 

1. ime in naslov proizvajalca; 
2. ime reagenta, kot je navedeno v naslovu ustrezne 

specifikacije; 
3. ime in količina antiseptika in/ali antibiotika, če sta prisotna in/ 

ali navedba njune odsotnosti; 
4. volumen, ali če je reagent dehidriran, volumen in sestava 

tekočine, ki je potrebna za rekonstitucijo; 
5. rok uporabnosti; 
6. številka serije. 

Ta etiketa ali etiketa na kartonski škatli, v kateri je več posameznih 
stekleničk, ali kontrolni list, ki je priložen stekleničkam, vsebuje 
naslednje podatke: 

1. polno ime in naslov proizvajalca; 
Z ime reagenta, kot je navedeno v naslovu ustrezne 

specifikacije; 
3. volumen, ali če je reagent dehidriran,volumen in sestava 

tekočine, ki je potrebna za rekonstitucijo; 
4. datum zadnjega preverjanja jakosti; 
5. rok uporabnosti (če obstaja); 
6. številka serije; 
7. ustrezen opis načina uporabe, ki ga priporoča proizvajalec; 
8. pogoji hranjenja neodprtih ampul in varnostni ukrepi, ki jih je 

treba upoštevati po odprtju ampul; 
9. natančna sestava, vključno z navedbo antiseptika in/ali 

antibiotika, če sta dodana; 
10. izjava o tem, ali izdelek vsebuje snovi človeškega izvora ali 

ne. 

Vsaki pošiljki je priložen certifikat, kot je navedeno v 4. členu 
sporazuma in v prilogi k temu protokolu. Vzorca etikete in 
kontrolnega lista sta priložena temu protokolu. 

POSEBNE DOLOČBE 

A. SERUMI ZA DOLOČANJE KRVNIH 

SKUPIN ČLOVEŠKEGA IZVORA 

a) Serumi človeškega izvora za določanje krvnih 
skupin ABO 

i) Serum anti-A za določanje krvnih skupin (humani) 

Serum anti-A pridobivamo iz krvi izbranih oseb skupine B, ki so 
bile imunizirane ali ne z rdečimi krvnimi celicami skupine A ali s 
specifično učinkovino skupine A. Serum anti-A aglutinira človeške 
rdeče krvne celice, ki vsebujejo antigen A, to je krvne celice 
krvnih skupin A in AB, vključno s podskupinami A,, A2, A,B in A2B, 
ne aglutinira pa človeških rdečih krvnih celic, ki ne vsebujejo 
antigena A, to je krvnih celic krvnih skupin 0 in B. 

JAKOST 

Titracija 
Serum anti-A titriramo ločeno za suspenzije krvnih celic A,, A2 in 
A2B vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-A za 
določanje krvnih skupin ali z enakovrednim referenčnim 
pripravkom. Jakost seruma je v vsakem primeru najmanj 64 
mednarodnih enot na ml. 

Določanje avidnosti 
Kadar serum anti-A na stekleni ploščici zmešamo z enakim 

volumnom suspenzije celic A,, A2 in A2B z volumensko frakcijo od 
0,05 do 0,1, se mora aglutinacija pojaviti v največ dvakratnem 
času, ki je potreben za izvedbo enakega testa na 
rekonstituiranem, vendar nerazredčenem mednarodnem 
standardnem pripravku seruma anti-A za določanje krvnih skupin 
ali z referenčnim standardom z enakovredno avidnostjo. 

ii) Serum anti-B za določanje krvnih skupin (humani) 

Serum anti-B pridobivamo iz krvi izbranih oseb skupine A, ki so 
bile imunizirane ali ne z rdečimi krvnimi celicami skupine B ali s 
specifično učinkovino skupine B. Serum anti-B aglutinira človeške 
rdeče krvne celice, ki vsebujejo antigen B, to je krvne celice 
krvnih skupin B in AB, ne aglutinira pa človeških rdečih krvnih 
celic, ki ne vsebujejo antigena B, to je krvnih skupin 0 in A. 

JAKOST 

Titracija 
Serum anti-B titriramo in dodamo suspenzijo krvnih celic skupine 
B vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-B za 
določanje krvnih skupin ali z enakovrednim referenčnim 
pripravkom. Jakost seruma je najmanj 64 mednarodnih enot na 
ml. 

Določanje avidnosti 
Kadar serum anti-B na stekleni ploščici zmešamo z enakim 
volumnom suspenzije celic skupine B z volumensko frakcijo od 
0,05 do 0,1, se mora aglutinacija pojaviti v največ dvakratnem 
času, ki je potreben za izvedbo enakega testa na 
rekonstituiranem, vendar nerazredčenem mednarodnem 
standardnem pripravku seruma anti-B za določanje krvnih skupin 
ali z referenčnim standardom z enakovredno avidnostjo. 
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iii) Serum anti-A + anti-B (skupina 0) za določanje krvnih skupin 
(humani) 

Serum anti-A + anti-B (skupina 0) pridobivamo iz krvi izbranih 
oseb skupine 0, ki so bile imunizirane ali ne z rdečimi krvnimi 
celicami skupine A in skupine B ali s specifičnima učinkovinama 
skupine A in skupine B. Serum anti-A + anti-B (skupina 0) aglutinira 
človeške rdeče krvne celice, ki vsebujejo antigene A ali B ali 
oboje, to je krvne celice skupine A vključno s podskupinama A, in 
A2, skupine B in skupine AB vključno s podskupinama A,B in A2B, 
ne aglutinira pa človeških rdečih krvnih celic, ki ne vsebujejo 
antigenov A ali B, to je krvnih celic skupine 0. Aglutinira človeške 
rdeče krvne celice, ki vsebujejo antigen Ax (Ay ali A0) (ki jih serum 
anti-A, pridobljen iz krvi krvodajalcev skupine B, običajno ne 
aglutinira). 

JAKOST 

Titracija 
Serum anti-A + anti-B (skupina 0) titriramo ločeno za suspenziji 
krvnih celic A, in A2 vzporedno z rekonstituiranim, vendar 
nerazredčenim mednarodnim standardnim pripravkom seruma 
anti-A za določanje krvnih skupin ali z enakovrednim standardnim 
pripravkom. Titriramo ga tudi s suspenzijo krvnih celic skupine B 
vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-B za 
določanje krvnih skupin ali z enakovrednim standardnim 
pripravkom. 

Jakost seruma je v vseh primerih najmanj 64 mednarodnih enot 
na ml. 

Nerazredčeni serum anti-A + anti-B (skupina 0) za določanje 
krvnih skupin prav tako omogoča ugotavljanje aglutinacije rdečih 
krvnih celic skupine Ax (Ay ali Ao). 

Določanje avidnosti 
Kadar serum anti-A + anti- B (skupina 0) na stekleni ploščici 
zmešamo z enakima volumnoma suspenzij celic A, in A2 z 
volumensko frakcijo od 0,05 do 0,1, se aglutinacija pojavi v največ 
dvakratnem času, ki je potreben za izvedbo enakega testa na 
rekonstituiranem, vendar nerazredčenem mednarodnem 
standardnem pripravku seruma anti-A za določanje krvnih skupin 
ali z referenčnim standardom z enakovredno avidnostjo. Kadar 
serum anti-A + anti- B (skupina 0) na stekleni ploščici zmešamo 
z enakim volumnom suspenzije celic B (skupina 0) z volumensko 
frakcijo od 0,05 do 0,1, se aglutinacija pojavi v največ dvakratnem 
času, ki je potreben za izvedbo enakega testa na 
rekonstituiranem, vendar nerazredčenem mednarodnem 
standardnem pripravku seruma anti-B za določanje krvnih skupin 
ali z referenčnim standardom z enakovredno avidnostjo. Kadar 
serum anti-A + anti-B (skupina 0) na stekleni ploščici zmešamo z 
enakim volumnom suspenzije celic Ax (Ay all A0) z volumensko 
frakcijo od 0,05 do 0,1, se aglutinacija pojavi v največ 5 minutah 
pri temperaturi od 18 °C do 25 °C. 

b) Serumi človeškega izvora za določanje krvnih 
skupin Rh 

Serumi anti-Rh za določanje krvnih skupin, kakršna koli že je 
njihova specifičnost, so dveh vrst, ki se razlikujeta v pogojih, pod 
katerimi dosežemo aglutinacijo homolognih krvnih celic. Določeni 
serumi, splošno znani kot "kompletni", aglutinirajo krvne celice, 
suspendirane v fiziološki raztopini. Pri drugih, splošno znanih kot 
"nekompletni", lahko dosežemo aglutinacijo le v prisotnosti 
določenih koloidov, kot je goveji albumin, ali s pomočjo drugih 
posebnih metod. Serume je treba uporabljati pod pogoji, kot jih 
podrobno navaja laboratorij, ki je serume pripravil. 

Nekateri "nekompletni" serumi aglutinirajo tudi homologne rdeče 
krvne celice, shranjene v njihovem lastnem serumu ali v plazmi 
na steklenih ploščicah. 

Ko bodo mednarodni standardni pripravki na voljo, bo morda 
treba revidirati naslednje zahteve glede jakosti serumov za 
določanje krvnih skupin Rh. 

i) Serum anti-D (anti-Rh0) za določanje krvnih skupin (humani) 

Serum anti-D pridobivamo iz krvi ene ali več oseb, imuniziranih z 
antigenom D sistema Rh. Reagira s človeškimi rdečimi krvnimi 
celicami, ki vsebujejo antigen D, ne reagirajo pa z rdečimi krvnimi 
celicami, ki ne vsebujejo antigena D. 

JAKOST 

Titracija 
"Kompletni" serumi anti-D imajo titer najmanj 32 s celicami CcDee, 
suspendiranimi v raztopini, ki vsebuje 9 gramov natrijevega klorida 
na liter. 

"Nekompletni" serum anti-D titriramo in dodamo krvne celice 
CcDee vzporedno z rekonstituiranim, toda nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom nekompletnega anti-D 
(anti-Rh0) ali z enakovrednim referenčnim pripravkom. Njegova 
jakost je najmanj 32 mednarodnih enot. Poleg reagiranja z vsemi 
rdečimi krvnimi celicami, ki vsebujejo antigen D, mora serum, 
kolikor je to mogoče, reagirati s krvnimi celicami, ki vsebujejo 
antigen Du. 

Določanje avidnosti 
Serumi anti-D, ki so namenjeni uporabi v Diamondovem in 
Abelsonovem testu na stekleni ploščici, potem ko smo jih pri 
približno 40 °C na stekleni ploščici zmešali z enakim volumnom 
40-50-odstotne suspenzije krvnih celic CcDee, pokažejo vidno 
aglutinacijo v 30 sekundah, aglutinacija pa mora biti končana v 
120 sekundah. 

ii) Serumi anti-C (anti-Rh') za določanje krvnih skupin (humani) 

Serum anti-C pridobivamo iz krvi ene ali več oseb, imuniziranih z 
antigenom C sistema Rh. Aglutinira suspenzije človeških rdečih 
krvnih celic, ki vsebujejo antigen C, ne aglutinirajo pa rdečih krvnih 
celic, ki ne vsebujejo antigena C. V tej zvezi se za antigen C šteje, 
da vključuje antigen C". 

Večina diagnostičnih serumov anti-C vsebuje "kompletne" anti-C 
skupaj z "nekompletnimi" anti-D. Navedeni serumi so zato 
specifični za antigen C le, kadar so celice, ki jih preverjamo, 
suspendirane v raztopini, ki vsebuje 9 g/l natrijevega klorida. 

JAKOST 

Titracija 
Serumi anti-C ("kompletni" ali "nekompletni") morajo imeti titer 
najmanj 8 s krvnimi celicami Ccddee. 

Določanje avidnosti 
Serumi anti-C, ki so namenjeni uporabi v Diamondovem in 
Abelsonovem testu na stekleni ploščici (in ki ne smejo vsebovati 
nobene oblike anti-D), morajo pokazati, potem ko smo jih pri 
približno 40 °C na stekleni ploščici zmešali z enakim volumnom 
suspenzije celic Ccddee z volumensko frakcijo od 0,4 do 0,5, 
vidno aglutinacijo v 30 sekundah, aglutinacija pa mora biti končana 
v 120 sekundah. 
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iii) Serum anti-E (anti-rh") za določanje krvnih skupin (humani) 

Serum anti-E pridobivamo iz krvi ene ali več oseb, imuniziranih z 
antigenom E sistema Rh. Reagira s človeškimi rdečimi krvnimi 
celicami, ki vsebujejo antigen E. 

JAKOST 

Titracija 
Serumi anti-E ("kompletni" ali "nekompletni") morajo imeti titer 
najmanj 8 s krvnimi celicami ccddEe. 

Določanje avidnosti 
Serumi anti-E, ki so namenjeni uporabi v Diamondovem in 
Abelsonovem testu na stekleni ploščici (in ki ne smejo vsebovati 
nobene oblike anti-D), morajo pokazati, potem ko smo jih pri 
približno 40 °C na stekleni ploščici zmešali z enakim volumnom 
suspenzije krvnih celic ccddEe z volumensko frakcijo od 0,4 do 
0,5, vidno aglutinacijo v 30 sekundah, aglutinacija pa mora biti 
končana v 120 sekundah. 

iv) Serum anti-D + C (anti-Rh0rh') za določanje krvnih skupin 
(humani) 
Serum anti-D + E (anti-Rh0rh") za določanje krvnih skupin 
(humani) 

Serume specifičnosti anti-D + C in specifičnosti anti-D + E 
pridobivamo neposredno iz krvi imuniziranih posameznikov, lahko 
pa jih pripravimo z mešanjem seruma anti-D s serumom anti-C ali 
anti-E. V danem serumu morajo biti oboja protitelesa aktivna hkrati 
pod pogoji reakcije, ki jih podrobno navaja proizvajalec. Vsak 
serum mora reagirati z vsemi vrstami rdečih krvnih celic, ki bi 
reagirale z enimi ali drugimi vsebovanimi protitelesi, ne smejo pa 
reagirati z rdečimi krvnimi celicami, ki ne vsebujejo niti antigena C 
ali D v primeru anti-D + C niti antigena D ali E v primeru anti-D + E. 
Titri morajo biti najmanj taki, kot so navedeni za posamezna 
protitelesa, toda v primeru anti-D + C (ki je pogosta kombinacija v 
serumu imuniziranih oseb) je zaželeno, da je titer anti-C najmanj 
32, in v primeru anti-D + E je zaželeno, da je titer anti-E najmanj 8. 
Kadar je serum namenjen uporabi v Diamondovem in 
Abelsonovem testu na stekleni ploščici, morajo biti časi aglutinacije 
za vse reaktivne vrste rdečih krvnih celic najmanj taki, kot so 
navedeni za posamezna protitelesa. 

B. REAGENTI, KI NISO ČLOVEŠKEGA 

IZVORA 

a) Serumi živalskega izvora 

i) Serum anti-A za določanje krvnih skupin (živalski) 

Serum anti-A pridobivamo iz krvi živali, ki so bile imunizirane ali ne 
z rdečimi krvnimi celicami skupine A ali s specifičnimi učinkovinami 
skupine A. Serum anti-A aglutinira človeške rdeče krvne celice, 
ki vsebujejo antigen A, to je krvne celice krvnih skupin A in AB, 
vključno s podskupinami At, A2, A,B in A2B, ne aglutinira pa 
človeških rdečih krvnih celic, ki ne vsebujejo antigena A, to je 
krvnih celic krvnih skupin 0 in B. 

določanje krvnih skupin ali z enakovrednim referenčnim 
pripravkom. Jakost seruma je v vsakem primeru najmanj 64 
mednarodnih enot na ml. 

Določanje avidnosti 
Kadar serum anti-A na stekleni ploščici zmešamo z enakim 
volumnom suspenzije celic A,, A2 in A2B z volumensko frakcijo od 
0,05 do 0,1, se aglutinacija posamezne suspenzije v vsakem 
primeru pojavi v največ dvakratnem času, ki je potreben za 
izvedbo enakega testa na rekonstituiranem, vendar 
nerazredčenem mednarodnem standardnem pripravku seruma 
anti-A za določanje krvnih skupin ali z referenčnim standardom z 
enakovredno avidnostjo. 

ii) Serum anti-B za določanje krvnih skupin (živalski) 

Serum anti-B pridobivamo iz krvi živali, ki so bile imunizirane ali ne 
z rdečimi krvnimi celicami skupine B ali s specifičnimi učinkovinami 
skupine B. Serum anti-B aglutinira človeške rdeče krvne celice, 
ki vsebujejo antigen B, to je krvne celice krvnih skupin B in AB, ne 
aglutinira pa človeških rdečih krvnih celic, ki ne vsebujejo antigena 
B, to je krvnih skupin 0 in A. 

JAKOST 

Titracija 
Serum anti-B titriramo in dodamo suspenzijo krvnih celic skupine 
B vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-B za 
določanje krvnih skupin ali z enakovrednim referenčnim 
pripravkom'. Jakost seruma je najmanj 64 mednarodnih enot na 
ml. 

Določanje avidnosti 
Kadar serum anti-B na stekleni ploščici zmešamo z enakim 
volumnom suspenzije krvnih celic skupine B z volumensko frakcijo 
od 0,05 do 0,1, se aglutinacija posamezne suspenzije pojavi v 
najmanj dvakratnem času, ki je potreben za izvedbo enakega 
testa na rekonstituiranem, vendar nerazredčenem mednarodnem 
standardnem pripravku seruma anti-B za določanje krvnih skupin 
ali z referenčnim standardom z enakovredno avidnostjo. 

iii) Antiglobulinskl serumi (živalski)' 

Antiglobulinski serum za uporabo v serologiji krvnih skupin mora 
vsebovati aglutinacijska protitelesa proti globulinom IgG in 
aglutinacijska protitelesa proti faktorjem komplementa. 
Pridobivamo ga iz krvi živali, imuniziranih z injekcijo humanega 
serumskega proteina. Aglutinirati mora vse človeške rdeče krvne 
celice, prekrite s humanim IgG in/ali faktorji komplementa. V 
pogojih, ki jih podrobno navaja izdelovalec, ne aglutinira neprekritih 
človeških rdečih krvnih celic katere koli skupine. 

Specifičnost 
Specifičnost antiglobulinskega seruma za uporabo v serologiji 
krvnih skupin mora biti testirana s človeškimi rdečimi krvnimi 
celicami, prekritimi z raznolikimi protitelesi, to je rdečimi krvnimi 
celicami, senzibiliziranimi s človeškimi nekompletnimi protitelesi 
anti-D, anti-K in anti-Fya, rdečimi krvnimi celicami, senzibiliziranimi 
z nekompletnimi protitelesi anti-Le", ki vežejo komplement v 
prisotnosti svežega humanega seruma, in rdečimi krvnimi 

JAKOST 

Titracija 
Serum anti-A titriramo ločeno za suspenzije rdečih krvnih celic 
A,, A2 in A2B vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-A za 

1 Mednarodni standardni pripravek je človeškega izvora; enakovreden 
referenčni pripravek, če ga uporabljamo, je lahko človeškega izvora ali pa 
ne. 
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celicami, senzibiliziranimi s tako imenovanimi "nekompletnimi 
hladnimi protitelesi", in s taniranimi rdečimi krvnimi celicami, 
senzibiliziranimi s humanim IgG, in končno, z 10 različnimi vzorci 
neprekritih človeških rdečih krvnih celic z antigeni A in B ali brez. 

JAKOST 

Titracija 
Antiglobulinski serum, kot ga dostavljajo dobavitelji, ali v razredčini, 
ki je priporočena na etiketi, močno aglutinira človeške rdeče krvne 
celice, prekrite s humanim nekompletnim serumom anti-D, ki ima 
titer 4 (ali manj), z D-pozitivnimi krvnimi celicami, ko titracijo 
izvajamo z metodo nadomeščanja z albuminom. Pri enaki 
razredčitvi aglutinira K-pozitivne človeške rdeče krvne celice, 
senzibilizirane z izbranimi šibkimi protitelesi anti-K, in Fya pozitivne 
človeške rdeče krvne celice, senzibilizirane z izbranimi šibkimi 
protitelesi anti-Fya. 

Prav tako pri enaki ali različni razredčitvi, kot je navedeno na 
etiketi, aglutinira človeške rdeče krvne celice, senzibilizirane s 
šibkimi nekompletnimi protitelesi anti-Lea, ki vežejo ikomplement v 
prisotnosti svežega seruma. 

Za klinično uporabo je zaželeno, da je prekritost z vsemi vrstami 
nekompletnih protiteles, navedenih zgoraj, mogoče odkriti z 
enkratno razredčino antiglobulinskega seruma.  
1 Coombs, R.R.A., Mourant, A.E. in Race, R.R. (1945), Lancet, 

iii 5 
Coombs, R.R.A., Mourant, A.E. in Race, R.R. (1945), Brit. J. 
exp. Path, 26, 255. 

b) Reagenti za določanje krvnih skupin rastlinskega 
izvora 

\) Reagent anti-A za določanje krvnih skupin (rastlinski) 

Reagent anti-A pripravljamo iz izvlečkov semen ali drugih delov 
ustrezne rastline, čemur sledi, če je potrebno, čiščenje. Reagent 
anti-A aglutinira človeške rdeče krvne celice, ki vsebujejo anti- 
gen A, to je krvne celice krvnih skupin A in AB, vključno s 
podskupinami A,, A2, A,B in A2B, ne aglutinira pa človeških rdečih 
krvnih celic, ki ne vsebujejo antigena A, to je krvnih celic krvnih 
skupin 0 in B. 

JAKOST 

Titracija 
Reagent anti-A titriramo ločeno za suspenzije krvnih celic A,, A2 
in A2B vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-A za 
določanje krvnih skupin ali z enakovrednim referenčnim 
pripravkom1. 

Jakost seruma je v vsakem primeru najmanj 64 mednarodnih 
enot na ml. 

Določanje avidnosti 
Kadar serum anti-A na stekleni ploščici zmešamo z enakim 
volumnom suspenzije celic A,, A2 in A2B z volumensko frakcijo od 
0,05 do 0,1, se aglutinacija posamezne suspenzije pojavi v največ 
dvakratnem času, ki je potreben za izvedbo enakega testa na 
rekonstruiranem, vendar nerazredčenem mednarodnem 
standardnem pripravku seruma anti-A za določanje krvnih skupin 
ali z referenčnim standardom z enakovredno avidnostjo. 

ii) Reagent anti-B za določanje krvnih skupin (rastlinski) 

Reagent anti-B pripravljamo iz izvlečkov semen ali drugih delov 
ustrezne rastline, čemur sledi, če je potrebno, čiščenje. Reagent 
anti-B aglutinira človeške rdeče krvne celice, ki vsebujejo anti- 
gen B, to je krvne celice krvnih skupin B in AB, ne aglutinira pa 
človeških rdečih krvnih celic, ki ne vsebujejo antigena B, to je 
krvnih celic krvnih skupin 0 in A. 

JAKOST 

Titracija 
Reagent anti-B titriramo in dodamo suspenzijo krvnih celic 
skupine B vzporedno z rekonstituiranim, vendar nerazredčenim 
mednarodnim standardnim pripravkom seruma anti-B za 
določanje krvnih skupin ali z enakovrednim referenčnim 
pripravkom1. Jakost seruma je v vsakem primeru najmanj 64 
mednarodnih enot na ml. 

Določanje avidnosti 

Kadar serum anti-B na stekleni ploščici zmešamo z enakim 
volumnom suspenzije celic B z volumensko frakcijo od 0,05 do 
0,1, se aglutinacija pojavi v največ dvakratnem času, ki je potreben 
za izvedbo enakega testa na rekonstituiranem, vendar 
nerazredčenem mednarodnem standardnem pripravku seruma 
anti-B za določanje krvnih skupin ali z referenčnim standardom z 
enakovredno avidnostjo. 
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VZOREC ETIKETE 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi reagentov 

za določanje krvnih skupin 

a) Tekoči serum 

1.... laboratorij, Amsterdam 

2. Serum anti-A (humani) 

3. Natrijev azid 0,1 % 

4. 5 ml 

5. 7. september 1965 

6. Št. 1 2 3 4 

b) Dehidriram serum 

1.... laboratorij, Amsterdam 

2. Serum anti-B (živalski) 

3. Mersalate 0,1 % 

4. Rekonstituirati s 5 ml destilirane vode 

5. 31. december 1968 

6. Št. 4321 
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VZOREC KONTROLNEGA LISTA 

SVET EVROPE 

Evropski sporazum o izmenjavi reagentov 

za določanje krvnih skupin 

1. Centralni laboratorij za transfuzijo krvi 

1 Main Street, Metropolis, Westland 

2. Serum anti-E (anti-rh'') (humani) 

3. 10 ml 
4. Datum zadnjega preverjanja aktivnosti: 30. maj 1961 

5. Rok uporabnosti: 30. maj 1962 

6. Št. 5432 

7. Rdeče krvne celice, ki jih preveijamo, je treba enkrat ali večkrat oprati z 

raztopino 9 g/l NaCl. Pripravimo 3-odstotno suspenzijo eritrocitov, tako da zmešamo eno 

volumensko enoto ali kapljico koncentriranih rdečih krvnih celic s 30 volumenskimi enotami ali 

kapljicami izotonične raztopine NaCl. Na podlagi izkušenj jakost suspenzije lahko ocenimo po 

videzu. 

S Pasteurjevo pipeto kanemo kapljico seruma v precipitinsko epruveto (6 mm x 

30 mm) in dodamo enako kapljico suspenzije rdečih krvnih celic. (Na podlagi izkušenj lahko 

dosežemo znaten prihranek, če serum in celično suspenzijo pipetiramo s pipeto z označenim 

volumnom 10 jil). Vsebino epruvete premešamo in dve uri inkubiramo pri 37 °C. Vsebino epruvete 

nato previdno prenesemo na objektno stekelce in jo rahlo razmažemo. Če aglutinacija ni dobro vidna 

s prostim očesom, preparat pregledamo pod mikroskopom, da ugotovimo prisotnost in stopnjo 

aglutinacije. 

8. Hranimo pri -20 °C ali nižjih temperaturah. Če bo reagent, ki smo ga odprli, 

uporabljen naslednji dan, dodamo 0,1 ml raztopine, ki vsebuje 100 g/l 

natrijevega azida. 

9. Humani serum anti-E ("anti-rh"): 5 ml; raztopina, ki vsebuje 300 g/l govejega 

albumina: 5 ml. 

10. Izdelek vsebuje snovi človeškega izvora. 

9. junij 2000 85 poročevalec, št. 39 



PRILOGA K PROTOKOLU 

Svet Evrope 

Evropski sporazum o izmenjavi 

reagentov za določanje krvnih skupin 

Certifikat 

(4. člen) 

NE SME SE LOČITI OD POŠILJKE 

.19. 

(kraj) (datum) 

Število paketov 

Oznake 

Številka serije 

Podpisani potijuje, daje pošiljka, opisana ob robu, 

za katere pripravo je odgovoren  

eden od organov, navedenih v 6. členu sporazuma, pripravljena 

skladno s specifikacijami protokola k sporazumu, 

in se lahko takoj dostavi prejemniku (ime in kraj) 

(žig) (podpis) (naziv) 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma, protokola in dodatnega protokola skrbita 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum Sveta Evrope s protokolom je z dodatnim protokolom 
postal del pravnega reda Evropske unije, vključen je v poglavje o 
mednarodnem carinskem sodelovanju. Sporazum s protokoloma 
se nanaša na področje carinskega sistema in določa osnovne 
pogoje in principe izmenjave reagentov za določanje krvnih skupin 
med podpisnicami sporazuma. 

Sporazum je danes znatno zastarel. Reagenti so v veliki večini 
tržno blago, izdelano s pomočjo biotehnologije, izmenjava je 
omejena le na redkejše in nekomercialne reagente. Te reagente 
lahko pogodbenice izmenjajo po neprofitni ceni, uvoz pa je 
oproščen plačila uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev. 

Slovenija mora pri prevzemanju pravnega reda Evropske unije 
potrditi tudi ta sporazum s protokoloma. 

S sporazumom se pogodbenice zavezujejo, da dajo na voljo 
reagente za določanje krvnih skupin tudi drugim pogodbenicam, 
ki jih nujno potrebujejo, če imajo dovolj zalog za lastne potrebe. 
Pri tem zaračunajo le stroške zbiranja, predelave, prevoza in 
nakupa reagentov. Reagenti za določanje krvnih skupin se dajo 
drugi pogodbenici na voljo pod pogojem, da z njimi ne ustvarja 
dobička, da se uporabljajo izključno v medicinske namene in se 
dobavljajo le organom in ustanovam, ki jih imenuje vlada. 
Pogodbenice spoštujejo določbe tehničnega protokola in sprejete 

mednarodne standarde. Vsem pošiljkam mora biti priložen 
certifiklat, ki potrjuje, da so bili pripravljeni v skladu z zahtevami 
tehničnega protokola. Pogodbenice omogočijo uvoz brez plačila 
vseh uvoznih dajatev in hitro dobavo prejemniku. Preko Sveta 
Evrope si izmenjajo sezname pooblaščenih organov in ustanov 
za izdajo certifikatov in za distribucijo. Ta telesa so po možnosti 
ista kot za Evropski sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin 
človeškega izvora. 

Protokol k sporazumu je administrativno tehnične narave, je 
zastarel, vendar ne moti osnovnih principov in ga vlade 
pogodbenice lahko spreminjajo. 

Dodatni protokol k sporazumu omogoča Evropski gospodarski 
skupnosti, da s podpisom postane pogodbenica tega sporazuma. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Pristop k sporazumu ne zahteva izdaje novih predpisov, prav 
tako pa ne bo potrebno spreminjati že obstoječih, kajti zadevno 
področje bo ustrezno opredeljeno že pri naslednji reviziji 
carinskega zakona. 

Finančna sredstva za izpolnitev sporazuma niso potrebna. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 ZAČASNEM 

UVOZU S POPOLNO OPROSTITVIJO UVOZNIH 

DAJATEV ZA BREZPLAČNO IZPOSOJENO 

MEDICINSKO, KIRURŠKO IN LABORATORIJSKO 

OPREMO ZA UPORABO V BOLNIŠNICAH IN 

DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA 

DIAGNOSTIKO ALI ZDRAVLJENJE TER 

DODATNEGA PROTOKOLA K SPORAZUMU O 

ZAČASNEM UVOZU S POPOLNO OPROSTITVIJO 

UVOZNIH DAJATEV BREZPLAČNO IZPOSOJENE 

MEDICINSKE, KIRURURŠKE IN LABORATO- 

RIJSKE OPREME ZA UPORABO V BOLNIŠNICAH 

IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA 

DIAGNOSTIKO ALI ZDRAVLJENJE (MSZUO) 

- EPA 1181 - II - 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 544-02/99-2 
Ljubljana, 18.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 18. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
ZAČASNEM UVOZU S POPOLNO OPROSTITVIJO 
UVOZNIH DAJATEV ZA BREZPLAČNO IZPOSOJENO 
MEDICINSKO, KIRURŠKO IN LABORATORIJSKO OPREMO 
ZA UPORABO V BOLNIŠNICAH IN DRUGIH 
ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA DIAGNOSTIKO ALI 
ZDRAVLJENJE TER DODATNEGA PROTOKOLA K 
SPORAZUMU O ZAČASNEM UVOZU S POPOLNO 
OPROSTITVIJO UVOZNIH DAJATEV BREZPLAČNO 
IZPOSOJENE MEDICINSKE, KIRURURŠKE IN 
LABORATORIJSKE OPREME ZA UPORABO V 
BOLNIŠNICAH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA 
DIAGNOSTIKO ALI ZDRAVLJENJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr.med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Vlasta MOČNIK DRNOVŠEK, dr.med., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 
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1. člen 

Ratificirata se Sporazum o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo 
uvoznih dajatev za brezplačno izposojeno medicinsko, kirurško 
in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in drugih 
zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje, sklenjen v 
Strasbourgu 28. aprila 1960, ter Dodatni protokol k Sporazumu o 
začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev 
brezplačno izposojene medicinske, kirurške in laboratorijske 

opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih 
za diagnostiko ali zdravljenje, sklenjen v Strasbourgu 29. 
septembra 1982 in dan na voljo za sprejetje 1. januarja 1983. 

2. člen 

Sporazum in dodatni protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in 
v prevodu v slovenskem jeziku glasita: 

SPORAZUM O ZAČASNEM UVOZU S POPOLNO OPROSTITVIJO UVOZNIH DAJATEV 

ZA BREZPLAČNO IZPOSOJENO MEDICINSKO, KIRURŠKO IN LABORATORIJSKO 

OPREMO ZA UPORABO V BOLNIŠNICAH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA 
DIAGNOSTIKO ALI ZDRAVLJENJE 

Uvod 

Vlade podpisnice tega sporazuma, članice Sveta Evrope, so se 

glede na to, da se neka država nenadoma lahko znajde v izjemnih 
okoliščinah, ko nima dovolj medicinske, kirurške in laboratorijske 
opreme, da bi zadovoljila najnujnejše potrebe prebivalstva, 

glede na željo, da bi se olajšal prehod meje za medicinsko, kirurško 
in laboratorijsko opremo, ki jo neka država članica lahko da na 
voljo drugi, 

glede na to, da je cilj Sveta Evrope doseči tudi tesnejšo 
povezanost med njegovimi članicami in na različne načine pospešiti 
njihov gospodarski in družbeni napredek, vključno s sklenitvijo 
evropskih sporazumov, 

ob spoznanju, da bi bil praktičen način za dosego tega cilja 
sklenitev sporazuma, ki bi posojeni medicinski, kirurški in 
laboratorijski opremi omogočal prosto gibanje čez mejo, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

1. Pogodbenice pod pogojem, da imajo zadostne zaloge za svoje 
potrebe, dajo na voljo medicinsko, kirurško in laboratorijsko 
opremo za brezplačno izposojo tistim pogodbenicam, ki jo v 
izjemnih okoliščinah lahko nujno potrebujejo; ta oprema se na 
prošnjo pošlje tej pogodbenici in se pozneje vrne. 

2. Vsaka pogodbenica, ki izkoristi ugodnosti po določilih iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi vse možne olajšave za začasni 
uvoz izposojene opreme. 

2. člen 

1. Obdobje začasnega uvoza prvič ne sme biti daljše od šestih 

mesecev, lahko pa se s soglasjem države izvoznice podaljša 
pod enakimi pogoji. 

2. Zgoraj omenjene olajšave se priznajo le za medicinsko, 
kirurško in laboratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in 
drugih zdravstvenih zavodih.Vključujejo izdajo zahtevanih 
dovoljenj za začasni uvoz te opreme in odlog plačila uvoznih 
carin in uvoznih dajatev (vključno z vsemi carinami in 
kakršnimi koli dajatvami, ki se zaračunavajo zaradi uvoza), 
razen plačila dejanskih stroškov, ki jih imajo organi države 
začasne uvoznice. 

3. člen 

Kljub določbam 1. in 2. člena zgoraj pa pristojni organi države 
uvoznice lahko sprejmejo take ukrepe, ki so potrebni bodisi za 
zagotovitev ponovnega izvoza začasno uvožene opreme, takoj 
ko ni več izjemnih okoliščin ali po izteku časovnega roka iz prvega 
odstavka 2. člena zgoraj, kar koli je prej, bodisi za zagotovitev 
plačila uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev, ki jih je treba plačati, 
če oprema ni ponovno izvožena. 

4. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na ugodnejše določbe za 
začasni uvoz opreme, omenjene v 1. členu, ki jih vsebujejo zakoni 
ali predpisi katere koli pogodbenice, katera koli konvencija, 
pogodba ali sporazum, ki veljajo med dvema ali več pogodbenicami 
tega sporazuma. 

5. člen 

1 .Ta sporazum je na voljo za podpis vsem članicam Sveta Evrope, 
ki lahko postanejo pogodbenice sporazuma s: 

a) podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali 
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b) podpisom s pridržkom glede ratifikacije, ki mu sledi ratifikacija. 

2. Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju 
Sveta Evrope. 

6. člen 

1. Sporazum začne veljati tri mesece po dnevu, ko ga v skladu s 
5. členom podpišejo tri članice Sveta brez pridržka glede ratifikacije 
ali ko ga ratificirajo. 

2. Če katera koli članica Sveta pozneje podpiše sporazum brez 
pridržka glede ratifikacije ali ga ratificira, sporazum začne veljati 
tri mesece po dnevu podpisa ali deponiranju listine o ratifikaciji. 

7. člen 

Odbor ministrov Sveta Evrope lahko povabi katero koli državo 
nečlanico, da pristopi k sporazumu. Pristop začne veljati tri 
mesece po dnevu deponiranja listine o pristopu pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

8. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope članice Sveta in države, ki so 

pristopile k sporazumu, uradno obvesti o: 

a) datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in o imenih držav, 
ki so ga podpisale brez pridržka glede ratifikacije ali ki so ga 
ratificirale, 

b) deponiranju vsake listine o pristopu v skladu s 7. členom. 

9. člen 

1. Ta sporazum velja nedoločen čas. 

2. Vsaka pogodbenica lahko preneha uporabljati sporazum eno 
leto po uradnem obvestilu generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 28. aprila 1960 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
pošlje overjene kopije vsem vladam podpisnic in vladam tistih 
držav, ki pristopijo k sporazumu. 

9- junij 2000 91 poročevalec, št. 39 



DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU O ZAČASNEM UVOZU S POPOLNO 

OPROSTITVIJO UVOZNIH DAJATEV BREZPLAČNO IZPOSOJENE MEDICINSKE, 

KIRURŠKE IN LABORATORIJSKE OPREME ZA UPORABO V BOLNIŠNICAH IN 

DRUGIH ZDRAVSTVENIH ZAVODIH ZA DIAGNOSTIKO ALI ZDRAVLJENJE 

Države članice Sveta Evrope, pogodbenice Sporazuma z dne 
28. aprila 1960 o začasnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih 
dajatev brezplačno izposojene medicinske, kirurške in 
laboratorijske opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih 
zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdravljenje (v nadaljevanju 
"sporazum"), so se 

ob upoštevanju določb 1. in 2. člena sporazuma, po katerem se 
za to opremo pod določenimi pogoji izkoristijo ugodnosti sistema 
začasnega uvoza z oprostitvijo uvoznih dajatev, 

glede na to, da je za odobritev te oprostitve državam članicam 
Evropske gospodarske skupnosti treba zlasti upoštevati splošne 
carinske stopnje, ki so jih te države uvedle, in da je za odstop od 
splošnih carinskih stopenj pristojna Evropska gospodarska 
skupnost, ki je za to pooblaščena na podlagi pogodbe, s katero je 
bila ustanovljena, 

glede na to, da je za izvajanje 1. in 2. člena sporazuma potrebno, 
da Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica 
sporazuma, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica 
sporazuma, tako da ga podpiše. Za Skupnost začne sporazum 
veljati prvi dan v mesecu, ki sledi podpisu. 

2. člen 

1. Ta dodatni protokol je na voljo za sprejetje pogodbenicam 
sporazuma. Veljati začne prvi dan v mesecu, ki sledi dnevu, ko 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma, protokola in dodatnega protokola skrbita 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo. 

zadnja pogodbenica deponira svojo listino o sprejetju pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

2. Ne glede na to začne ta dodatni protokol veljati po izteku dveh 
let od dneva, ko je dan na voljo za sprejetje, razen če ena od 
pogodbenic uradno izjavi, da nasprotuje začetku veljavnosti. Če 
je bilo uradno obveščeno o takem nasprotovanju, se uporabi prvi 
odstavek tega člena. 

3. člen 

Od dneva začetka veljavnosti je ta dodatni protokol sestavni del 
sporazuma. Po tem dnevu ne more nobena država postati 
pogodbenica sporazuma, ne da bi hkrati postala pogodbenica 
dodatnega protokola. 

4. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta Evrope, vsako državo, ki je pristopila k sporazumu, in 
Evropsko gospodarsko skupnost o vsakem sprejetju ali 
nasprotovanju po 2. členu in o datumu začetka veljavnosti tega 
dodatnega protokola v skladu z 2. členom. 

Generalni sekretar tudi Evropsko gospodarsko skupnost uradno 
obvesti o vsakem aktu, uradnem obvestilu ali sporočilu, ki se 
nanaša na sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 29. septembra 1982 v angleškem in 
francoskem jeziku in dano na voljo za sprejete 1. januarja 1983. 
Besedili sta enako verodostojni in se v enem izvodu hranita v 
arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje 
overjene kopije vsaki državi članici Sveta Evrope, vsaki državi, 
ki je povabljena, da pristopi k sporazumu, in Evropski gospodarski 
skupnosti. 

4. člen 

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

Sporazum Sveta Evrope iz leta 1960 in je z dodatnim protokolom 
postal del pravnega reda Evropske unije ter je vključen v poglavje 
o mednarodnem carinskem sodelovanju. Sporazum s protokolom 
se nanaša na področje carinskega sistema in govori o popolni 
oprostitvi plačila uvozne carine in drugih uvoznih dajatev 
brezplačno izposojene medicinske, kirurške in laboratorijske 
opreme za uporabo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih 
za diagnostiko ali zdravljenje. Slovenija mora pri prevzemanju 
pravnega reda Evropske unije potrditi ta sporazum in protokol, 
kar ji v izjemnih okoliščinah omogoča brezplačno izposojo opreme. 

Glede na to, da se neka država v izjemnih okoliščinah lahko 
znajde v položaju, da nima zadostne zaloge medicinske, kirurške 
in laboratorijske opreme, da bi zadovoljila najnujnejše potrebe 
prebivalstva, pogodbenice dajo na voljo opremo za brezplačno 
izposojo. Pogodbenica, ki koristi to opremo, zagotovi vse možne 
olajšave za začasen uvoz izposojene opreme. Obdobje 
začasnega uvoza sprva ni daljše od šestih mesecev, vendar se 
s soglasjem izvoznice lahko podaljša. Olajšave se priznajo le za 
opremo, ki bo uporabljena v zdravstvenih zavodih. Olajšave 

vključujejo izdajo vseh potrebnih dovoljenj za začasen uvoz te 
opreme ter odlog plačila uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev, 
razen plačila dejanskih stroškov, ki jih imajo organi države 
uvoznice. Pristojni organi države uvoznice lahko sprejmejo 
ukrepe, ki zagotovo ponoven izvoz začasno uvožene opreme ali 
pa plačilo uvoznih carin in drugih uvoznih dajatev, če oprema ni 
ponovno izvožena. 

Dodatni protokol k sporazumu omogoča Evropski gospodarski 
skupnosti, da s podpisom postane pogodbenica tega sporazuma. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Pristop k sporazumu ne zahteva izdaje novih predpisov, prav 
tako ne bo potrebno spreminjati že obstoječih, kajti zadevno 
področje bo ustrezno opredeljeno že pri naslednji reviziji 
carinskega zakona. 

Finančna sredstva za izpolnitev sporazuma niso potrebna. 

9-junij 2000 93 poročevalec, št. 39 



• - . . • 

' 
■ 

      
  

94 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI DOGOVORA 0 DOVOLITVI 

TRANZITA JUGOSLOVANSKIM 

DRŽAVLJANOM, KI MORAJO 

ZAPUSTITI IZHODIŠČNO DRŽAVO 

(MDTJD) 

-EPA 1182-11- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 284-04/99-4 
Ljubljana, 18.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 18. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA O 
DOVOLITVI TRANZITA JUGOSLOVANSKIM DRŽAVLJA- 
NOM, KI MORAJO ZAPUSTITI IZHODIŠČNO DRŽAVO, 

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

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- dr. Miha POGAČNIK, 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 

Ratificira se Dogovor o dovolitvi tranzita jugoslovanskim 
državljanom, ki morajo zapustiti izhodiščno državo, podpisan v 
Berlinu 21. marca 2000. 

2. člen 

Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:' 

* Besedilo dogovora v albanskem, bosanskem, hrvaškem, italijanskem, 
madžarskem in srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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DOGOVOR 

O DOVOLITVI TRANZITA JUGOSLOVANSKIM DRŽAVLJANOM, 

KI MORAJO ZAPUSTITI IZHODIŠČNO DRŽAVO 
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Vlada Republike Albanije, 
Avstrijska zvezna vlada, 

Svet ministrov Bosne in Hercegovine, 
Vlada Republike Hrvaške, 
Vlada Italijanske republike, 

Vlada Republike Madžarske, 
Vlada Zvezne republike Nemčije, 

Vlada Republike Slovenije, 
Švicarski zvezni svet 

so se dogovorili naslednje: 

1. člen 
Tranzit zaradi vrnitve 

(1) Pogodbenice dovolijo prostovoljni, enkratni tranzit 
jugoslovanskih državljanov z državnega ozemlja ene od 
pogodbenic, kjer ne izpolnjujejo več tam veljavnih pogojev za 
nadaljnje bivanje, čez svoje ozemlje zaradi vrnitve. To ne velja za 
primere, kadar je tranzitna država za določeno osebo izdala 
prepoved vstopa. 

(2) Pogoj za tranzit je posedovanje po jugoslovanski zakonodaji 
veljavnega potnega lista ali nadomestnega potnega dokumenta 
Zvezne republike Jugoslavije. Za vrnitev iz izhodiščne države 
čez ozemlje ene od držav pogodbenic na Kosovo je mogoče, če 
je potrebno, izdati nadomestni potni list držav pogodbenic ali pa 
mednarodni nadomestni potni list (EU-Laissez-Passer). Vzorci 
državnih oz. mednarodnih nadomestnih potnih listin so v Prilogi 1 
k dogovoru. 
Preverjanje, ali so potne listine primerne za vrnitev, opravi 
izhodiščna država. 
V potni listini je zaznamek (vinjeta) o lastnosti,vračajočega se v 
Jugoslavijo z veljavnostjo treh mesecev. Vzorci zaznamka 
(vinjete) so v Prilogi 2 k dogovoru. 

(3) Izhodiščna država se obveže za ponovno prevzeti osebo, 
katere prostovoljni prehod čez tranzitne države ali vstop v ciljno 
državo ni zagotovljen. V tem primeru tranzitne države dovolijo 
ponovni tranzit. Če je potrebno, lahko pristojni organi tranzitnih 
držav tej osebi izdajo nadomestni potni dokument za vrnitev v 
izhodiščno državo. Vzorci teh nadomestnih potnih dokumentov 
so v Prilogi 3 k dogovoru. 

(4) Pogodbenice poskrbijo, da tranzit jugoslovanskih državljanov 
poteka po najbolj direktni poti. Pristojni organi izhodiščne države 
v potnem dokumentu take osebe označijo predvidene tranzitne 
države. 

(5) Tranzitni vizum pogodbenic ni potreben. 

(6) Carinski predpisi pogodbenic ostanejo nespremenjeni. 

(7) Tranzitne države lahko vodijo evidenco o osebnih podatkih 
(ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, vrsta in številka potnega 
dokumenta) posameznih oseb in kraju ter času vstopa v državo 
in izstopa iz nje. 

2. člen 
Ponovni prevzem 

(1) Za izpolnitev obveznosti ponovnega prevzema po tretjem 
odstavku 1. člena izhodiščne države vodijo evidenco o osebnih 
Podatkih (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva) ter vrsti in 
številki potnih dokumentov, navedenih v drugem odstavku 1. 
člena, ter drugih podatkih, ki bi bili potrebni za ugotavljanje 
istovetnosti ob izgubi potnega dokumenta (npr. kopija potnega 
dokumenta s fotografijo). 

(2) Stroške, ki jih ima ena od pogodbenic zaradi ponovnega 
prevzema po tretjem odstavku 1. člena s prevozom, potrebnim 
spremstvom, nastanitvijo, oskrbo itd., krije izhodiščna država. 
Stroški se povrnejo v 60 dneh po prejemu računa. 

3. člena 
Določba o varstvu podatkov 

(1) Če je za izvajanje tega dogovora potrebno evidentiranje ali 
posredovanje osebnih podatkov, se lahko te informacije nanašajo 
izključno na: 

1. osebne podatke vračajoče se osebe (priimek, ime, morebitno 
prejšnje ime, vzdevki ali psevdonimi, datum in kraj rojstva, spol, 
sedanje in prejšnje državljanstvo), 

2. podatke o potnih dokumentih (vrsta, številka, veljavnost, da- 
tum izdaje, organ, ki ga je izdal in kraj izdaje itd.), 

3. druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje istovetnosti osebe, 
na zaprosilo ene od pogodbenic. 

(2) Če se na podlagi tega dogovora posredujejo osebni podatki v 
skladu z notranjimi predpisi, veljajo ob upoštevanju predpisov 
vsake pogodbenice dodatno še naslednje določbe: 

1. Prejemnik lahko podatke uporabi le za navedeni namen in pod 
pogoji, ki jih določi organ, ki podatke posreduje. 

2. Prejemnik na zahtevo organa, ki podatke posreduje, le tega 
obvesti o uporabi posredovanih podatkov in rezultatih le-te. 

3. Osebni podatki se smejo posredovati le pristojnim organom. 
Nadaljnje posredovanje drugim organom pa je dovoljeno le s 
predhodnim soglasjem organa, ki je podatke posredoval. 

4. Organ, ki podatke posreduje, je dolžan paziti na pravilnost 
posredovanih podatkov ter upoštevati potrebnost in sorazmernost 
z vidika namena posredovanja. Pri tem je treba upoštevati 
vsakokratne notranje predpise glede veljavnih prepovedi 
posredovanja podatkov. Če se izkaže, da so bili posredovani 
nepravilni podatki ali podatki, ki se ne bi smeli posredovati, je 
treba prejemnika o tem nemudoma obvestiti. Prejemnik je v tem 
primeru dolžan podatke popraviti ali uničiti. 

5. Organ, ki podatke posreduje, in prejemnik sta dolžna uradno 
dokumentirati posredovanje in prejem osebnih podatkov. 

6. Organ, ki podatke posreduje, in prejemnik sta dolžna 
posredovane osebne podatke učinkovito zavarovati pred 
nepooblaščenim dostopom, nepooblaščenim spreminjanjem in 
nepooblaščenim objavljanjem. 

7. Zadevno osebo je treba na njeno zahtevo obvestiti o 
posredovanih podatkih v zvezi z njo ter o predvidenem namenu 
njihove uporabe. Obvestitev ni obvezna, če se po preudarku 
ugotovi, da javni interes za neposredovanje informacij prevladuje 
nad interesom te osebe. V preostalem pravico zadevne osebe do 
obvestitve urejajo notranji predpisi pogodbenice, na katere ozemlju 
se obvestitev zahteva. 

8. Če notranji predpisi predvidevajo posebne izbrisne roke za 
posredovane podatke, organ, ki podatke posreduje, prejemnika 
o tem obvesti. Ne glede na te roke, je treba posredovane osebne 
podatke uničiti, takoj ko niso več potrebni za namen, za katerega 
so bili posredovani. 
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4. člen 
Pristojni organi 

(1) Pristojni organi za sprejemanje poizvedb, za preverjanje in 
izvajanje ponovnega prevzema po tretjem odstavku 1. člena in 2. 
člena so za: 

1. Vlado Republike Albanije 

Ministrstvo za javni red 
Oddelek mejne policije 
Sheshi Skenderbej 3 
Tirana 

Tel: +355 42 28098 
+355 42 26801 (centrala) 

Faks: +355 42 63607 

2. Avstrijsko zvezno vlado 

Zvezno ministrstvo za notranje zadeve 
Abteilung 111/16 
Am Hof 4 
A-1014 Wien 

Tel.: +431/53126 interna: 4621 
Faks: +431/53126 interna: 4648 

3. Svet ministrov Bosne in Hercegovine 

Ministarstvo za civilne zadeve in zveze 
Sektor za begunce 
Ulica Musaia br. 9 

Sarajevo, 71000 

Tel/Faks: +387 71 442 870 in 650 068 

4. Vlado Republike Hrvaške 

Ministrstva za notranje zadeve Republike Hrvaške 
Sektor policija 
Oddelek mejne policije 
Savska cesta 39 

HR-10000 Zagreb 

Tel.: +385 1 61 22479 
Faks: +385 t 61 22836 

5. Vlado Italijanske republike 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Oddelek prometne policije 
Osrednja direkcija prometne policije 
Železniška mejna in poštna policija 
Urad za priseljevane in mejna policija 

Via Cavour 6 

1-00184 Roma 

Tel.: +39 06 465 39625 ali +39 06 465 39669 
Faks: +39 06 465 39993 ali +39 06 465 39994 

6. Vlado Republike Madžarske 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Urad za priseljevanja in državljanstva 
1903 Budapest, Budafoki ut. Pf: 314 

Tel.: +36 1 463 9152 
Faks: +36 1 463 9153 

7. Vlado Zvezne republike Nemčije 

Direkcija za mejna zaščito 
Roonstrasse 13 

D-56068 Koblenz 

Tel.: +49261/399-0 (centrala) 
Faks: +49261/399-218 

8. Vlado Republike Slovenije 

Ministrstvo za notranje zadeve 
Generalna policijska uprava 
Sektor za državno mejo in tujce 
Štefanova 2 

SI-1501 Ljubljana 

Tel.: +386 61 217 580 
Faks: +386 61 217 450 

9. Švicarski zvezni svet 

Ministrstvo za pravosodje in policijo 
Zvezni urad za begunce 
Ouellenstrasse 6 
CH-3003 Bern-Wabern 

Tel.: +41/31 325 94 14 
Faks: +41/31 325 91 15 

(2) Pristojni organi na poizvedbe v okviru tega dogovora 
odgovarjajo nemudoma, najkasneje pa v dveh tednih po prejemu 
zaprosila. 

5. člen 
Obveznost medsebojnega posvetovanja 

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo probleme, ki bi nastali pri 
izvajanju tega dogovora, reševale sporazumno ter posredovale 
vse potrebne informacije v zvezi s tem. Vsaka pogodbenica lahko 
po potrebi nemudoma povabi k razgovorom za reševanje 
problemov pri izvajanju tega dogovora. 

6. člen 
Prednost meddržavnih dogovorov 

Obveznosti pogodbenic iz meddržavnih dogovorov ostanejo 
nespremenjene. 
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7. člen 
Trajanje, začetek veljavnosti, depozitar 

(1) Ta dogovor se sklene za nedoločen čas. 

(2) Za pogodbenice, ki so ta dogovor podpisale in jim ni treba 
izpolniti nadaljnjih notranjepravnih pogojev, začne ta dogovor veljati 
30. dan po podpisu. 

(3) Za tiste pogodbenice, ki morajo izpolniti še nadaljnje notranje 
pravne pogoje, začne ta dogovor veljati prvi dan drugega meseca 
po dnevu, ko zadnja pogodbenica depozitarja po 5. odstavku 
tega člena uradno obvesti o izpolnjenih notranjepravnih pogojih. 

(4) Pogodbenice po tretjem odstavku začnejo ta dogovor začasno 
uporabljati 30. dan po podpisu v skladu s priloženo izjavo. Izjava 
je kot priloga sestavni del tega dogovora. 

(5) Vlada Zvezne republike Nemčije je depozitar tega dogovora. 

8. člen 
Pristop drugih držav 

(1) Pogodbenice se dogovorijo, da lahko ktemu dogovoru pristopijo 
tudi druge države. 

(2) Depozitar o prejemu prošnje za pristop nemudoma po 
diplomatski pošti obvesti pogodbenice. Pogodbenice se v 30. dneh 
Po prejemu obvestila opredelijo do te prošnje. 

(3) Za državo, ki pristopa, začne ta dogovor veljati 30. dan po 
'em, koje depozitar prejel zadnje od soglasij pogodbenic. Depozitar 
0 začetku veljavnosti obvesti vse pogodbenice. 

9. člen 
Začasno prenehanje uporabe, odpoved 

(1) Vsaka pogodbenica lahko zaradi pomembnega razloga, 
predvsem pri motenju ali ogrožanju javne varnosti in zdravja, po 

posvetu z drugimi pogodbenicami začasno preneha uporabljati 
ali odpove ta dogovor z uradnim obvestilom depozitarju. 

(2) Začasno prenehanje uporabe začne veljati dan po prejemu 
uradnega obvestila o tem, odpoved pa prvi dan meseca po 
prejemu uradnega obvestila o odpovedi. 

Sestavljeno v Berlinu dne 21. marca 2000 v enem izvirniku v 
albanskem, bosanskem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, 
nemškem, slovenskem in srbskem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako zavezujoča. 

Spartak Poci, l.r. 
Za Vlado Republike Albanije 

dr. Markus Lutterotti, l.r. 
Za Avstrijsko zvezno vlado 

Nudzeim Recica, l.r. 
Za Svet ministrov Bosne in Hercegovine 

Josip Vresk, l.r. 
Za Vlado Republike Hrvaške 

Massimo Brutti, l.r. 
Za Vlado Italijanske republike 

Laszlo Felkai, l.r. 
Za Vlado Republike Madžarske 

Claus Henning Schapper, l.r. 
Za Vlado Zvezne republike Nemčije 

Alfonz Naberžnik, l.r. 
Za Vlado Republike Slovenije 

Urs Hadorn, l.r. 
Za Švicarski zvezni svet 
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PRILOGA 

Izjava 
v skladu s četrtim odstavkom 7. člena 

Dogovora dovolitvi tranzita jugoslovanskim državljanom, 
ki morajo zapustiti izhodiščno državo 

Vlade Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske in izpolnitve potrebnih notranje pravnih pogojev. 
Slovenije izjavljajo, da bodo ta dogovor začasno uporabljale do 

3. člen 4 člen 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. za^on za^ne ve'iat' naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Dogovor o dovolitivi tranzita jugoslovanskim državljanom, ki 
morajo zapustiti izhodiščno državo, je bil pripravljen na pobudo 
Zvezne Republike Nemčije zato, da se olajša prehod beguncem 
iz Zvezne Republike Jugoslavije preko držav pogodbenic na 
njihovi poti domov na Kosovo. Republika Slovenija je podprla 
pobudo, da se beguncem iz konfliktnih območij ZRJ omogoči 
prostovoljna vrnitev na njihove domove brez večjih 
upravnoprocesnih ovir. 

Sporazum so podpisali predstavniki devetih držav: Vlade 
Republike Albanije, Avstrijske zvezne vlade, Sveta ministrov Bosne 
in Hercegovine, Vlade Republike Hrvaške, Vlade Italijanske 
republike, Vlade Republike Madžarske, Vlade Zvezne republike 
Nemčije, Vlade Republike Slovenije in Švicarskega zveznega 
sveta. 

Najpomembnejše točke pri ponovnem sprejemanju beguncev na 
podlagi tega dogovora sta načelo prostovoljnosti, načelo najkrajše 
poti v ZRJ in obveznost ponovnega sprejema beguncev, če se 
tranzit ne more izvršiti. 

V dogovoru so predvideni postopki najave, tranzita in ponovnega 
prevzema, zahtevani potni dokumenti, izmenjava in tudi varovanje 

osebnih podatkov, pristojni organi za izvajanje dogovora in 
posebna Izjava v prilogi dogovora, v kateri so Vlade Albanije, 
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Madžarske izjavile, 
da bodo ta dogovor začasno uporabljale do izpolnitve potrebnih 
notranje pravnih pogojev. 

Vlada Republike Slovenije je za podpis Dogovora o dovolitvi 
tranzita jugoslovanskim državljanom, ki morajo zapustiti 
izhodiščno državo, pooblastila Alfonza Naberžnika, veleposlanika 
Republike Slovenije v Zvezni Republiki Nemčiji. Vlada Republike 
Slovenije je pobudo za podpis sicer potrdila že 9. decembra 1999. 
Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora je pobudo 
obravnaval in se z njo strinjal 22.decembra 1999. Prav tako se je 
strinjal z začasno uporabo. 

Za uveljavitev in izvajanje tega dogovora ne bo potrebno zagotoviti 
posebnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Dogovor v skladu s 63. členom zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA 0 

IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO 

TKIV, PROTOKOLA K EVROPSKEMU 

SPORAZUMU 0 IZMENJAVI REAGENTOV ZA 

TIPIZACIJO TKIV TER DODATNEGA 

PROTOKOLA K EVROPSKEMU SPORAZUMU O 

IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO 

TKIV (MESIRT) 

-EPA 1183-II- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 544-03/99-2 
Ljubljana, 18.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 18. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA 
SPORAZUMA O IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO 
TKIV, PROTOKOLA K EVROPSKEMU SPORAZUMU O 
IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO TKIV TER 
DODATNEGA PROTOKOLA K EVROPSKEMU SPORA- 
ZUMU O IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO TKIV, 

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

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

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr.med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Vlasta MOČNIK DRNOVŠEK, dr.med., svetovalka Vlade 

Republike Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Tatjana MLEKUŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

1. člen 

Ratificirajo se Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za 
tipizacijo tkiv in Protokol k Evropskemu sporazumu o izmenjavi 
reagentov za tipizacijo tkiv, sklenjena v Strasbourgu 17. 
septembra 1974, ter Dodatni protokol k Evropskemu sporazumu 
o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv, sklenjen v Strasbourgu 
24. junija 1976. 

2. člen 

Sporazum, protokol in dodatni protokol se v izvirniku v angleškem 
jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasijo: 
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Evropski sporazum 

o izmenjavi reagentov za 

tipizacijo tkiv 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice tega sporazuma, so 
se 

glede na to, da reagenti za tipizacijo tkiv niso na voljo v neomejenih 
količinah, 

glede na to, da je nadvse zaželeno, da si države v duhu evropske 
solidarnosti med seboj pomagajo pri oskrbi z reagenti za tipizacijo 
tkiv, če se pokaže potreba po njih, 

glede na to, da je taka medsebojna pomoč možna le, če glede 
lastnosti in uporabe reagentov za tipizacijo tkiv veljajo pravila, ki 
jih skupaj določijo države članice, in če se pri uvozu odobrijo 
ustrezne olajšave in oprostitve, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

1. V tem sporazumu se izraz "reagenti za tipizacijo tkiv" nanaša 
na reagente človeškega, živalskega, rastlinskega in drugega 
izvora, ki se uporabljajo za tipizacijo tkiv. 

2. Določbe 2. do 6. člena tega sporazuma se uporabljajo tudi za 
celice z znanimi antigeni, ki so namenjene raziskovanju reagentov 
za tipizacijo tkiv. 

2. člen 

Pogodbenice se zavezujejo, da dajo reagente za tipizacijo tkiv na 
voljo drugim pogodbenicam, ki jih potrebujejo, če imajo dovolj 
zalog za lastne potrebe, in da zaračunajo le stroške zbiranja, 
predelave in prevoza teh snovi ter morebitne stroške njihovega 
nakupa. 

3. člen 

Reagenti za tipizacijo tkiv se dajo drugim pogodbenicam na voljo 
pod pogojem, da z njimi ne ustvarjajo dobička, da jih uporabljajo 
izključno v medicinske in znanstvene, t. j. nekomercialne namene, 
in da jih dobavljajo le laboratorijem, ki so jih določile njihove vlade 
v skladu s 6. členom tega sporazuma. 

4. člen 

1. Pogodbenice potrjujejo, da upoštevajo določbe protokola k temu 
sporazumu. 

2. Izpolnjujejo tudi pravila, ki so jih sprejele glede na mednarodno 
standardizacijo na tem področju. 

3. Vsem pošiljkam reagentov za tipizacijo tkiv mora biti priložen 
certifikat, ki potrjuje, da so bili pripravljeni v skladu s specifikacijami 
v protokolu. Ta certifikat je narejen po vzorcu iz priloge k protokolu. 

4. Protokol in njegova priloga sta upravni dogovor, zato ju lahko 
vlade pogodbenic tega sporazuma spremenijo ali dopolnijo. 

5. člen 

1. Pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so reagenti za tipizacijo 
tkiv, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, oproščeni vseh 
uvoznih dajatev. 

2. Prav tako ukrenejo vse potrebno, da omogočijo hitro dobavo 
teh snovi po najkrajši poti prejemnikom, omenjenim v 3. členu 
tega sporazuma. 

6. člen 

Pogodbenice si po generalnem sekretarju Sveta Evrope pošljejo 
seznam državnih in/ali območnih referenčnih laboratorijev, ki so 
pooblaščeni za izdajo certifikatov, določenih v 4. členu tega 
sporazuma, in za distribucijo uvoženih reagentov za tipizacijo 
tkiv. 

7. člen 

1. Ta sporazum je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, ki lahko postanejo njegove pogodbenice s: 

a) podpisom brez pridržka glede ratifikacije ali sprejetja ali 

b) podpisom s pridržkom glede ratifikacije ali sprejetja, ki mu sledi 
ratifikacija ali sprejetje. 

2. Listine o ratifikaciji ali sprejetju se deponirajo pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

8. člen 

1. Ta sporazum začne veljati en mesec po dnevu, ko tri članice 
Sveta v skladu z določbami 7. člena tega sporazuma postanejo 
pogodbenice sporazuma. 

2. Za vsako državo članico, ki pozneje podpiše sporazum brez 
pridržka glede ratifikacije ali sprejetja ali ki ga ratificira ali sprejme, 
začne sporazum veljati en mesec po dnevu podpisa ali deponiranja 
listine o ratifikaciji ali sprejetju. 

9. člen 

1. Odbor ministrov Sveta Evrope lahko po začetku veljavnosti 
tega sporazuma povabi katero koli državo nečlanico, da pristopi 
k temu sporazumu. 

2. Pristop začne veljati en mesec po dnevu deponiranja listine o 
pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

10. člen 

1. Pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja, za katera 
se ta sporazum uporablja. 
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2. Pogodbenica lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali pristopu ali kadar koli pozneje z izjavo generalnemu 
sekretarju Sveta Evrope razširi uporabo tega sporazuma na vsako 
drugo ozemlje ali ozemlja, navedena v izjavi, za katerih 
mednarodne odnose je odgovorna ali v imenu katerih je 
pooblaščena za odločanje. 

3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, je lahko po 
postopku, ki ga določa 11. člen tega sporazuma, umaknjena za 
katero koli ozemlje, navedeno v taki izjavi. 

11. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim 
obvestilom generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

2. Odpoved začne veljati šest- mesecev po dnevu, ko generalni 
sekretar prejme tako uradno obvestilo. 

12. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta in vsako državo, ki je pristopila k temu sporazumu, o: 

a) vsakem podpisu brez pridržka glede ratifikacije ali sprejetja; 

b) vsakem podpisu s pridržkom glede ratifikacije ali sprejetja; 

c) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju ali pristopu; 

d) vsakem datumu začetka veljavnosti tega sporazuma po 
določbah 8. člena; 

e) vsaki izjavi, prejeti na podlagi določb drugega in tretjega 
odstavka 10. člena; 

f) vsakem uradnem obvestilu, prejetem na podlagi določb 11. 
člena, in datumu začetka veljavnosti odpovedi; 

g) vsaki spremembi ali dopolnitvi protokola in njegove priloge na 
podlagi četrtega odstavka 4. člena tega sporazuma. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Strasbourgu 17. septembra 1974 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki državi podpisnici in 
vsaki državi, ki je pristopila k temu sporazumu. 

PROTOKOL K SPORAZUMU 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Specifičnost 

A. Reagenti za tipizacijo tkiv, ki jih uporabljamo pri limfocitotoksičnih 
reakcijah 

Reagenti morajo, kadar se uporabljajo skladno z metodo, ki jo 
priporoča proizvajalec, reagirati z vsemi limfociti, za katere je 
znano, da vsebujejo antigen ali antigene, ki ustrezajo 
specifičnostim, navedenim na etiketi. Ne smejo reagirati z nobeno 
celico, za katero je znano, da ne vsebuje tega antigena (teh 
antigenov). 

Kadar se ti reagenti uporabljajo skladno z metodo, ki jo priporoča 
proizvajalec, ne smejo povzročati motečih seroloških pojavov, 
kot sta: 

a) prozonski učinek, 
b) antikomplementarnost. 

B- Reagenti za tipizacijo tkiv, ki jih uporabljamo pri postopkih fiksacije 
komplementa na trombocite 

Reagenti morajo, kadar se uporabljajo skladno z metodo, ki jo 
priporoča proizvajalec, povzročiti fiksacijo komplementa na vse 

trombocite, za katere je znano, da vsebujejo antigen ali antigene, 
ki ustrezajo specifičnostim, navedenim na etiketi. Ne smejo 
povzročiti fiksacije komplementa na trombocite, za katere je znano, 
da ne vsebujejo tega antigena (teh antigenov). 

Kadar se reagenti uporabljajo skladno z metodo, ki jo priporoča 
proizvajalec, ne smejo povzročati motečih seroloških pojavov, 
kot sta: 

a) prozonski učinek, 
b) antikomplementarnost. 

2. Jakost 

A. Reagenti za tipizacijo tkiv, ki jih uporabljamo pri limfocitotoksičnih 
reakcijah 

Titer reagenta določimo z zaporednimi dvakratnimi razredčitvami 
reagenta, ki ga preverjamo, v inaktiviranem serumu AB dajalca, 
ki nima antigena ali antigenov, ki ustrezajo protitelesu ali 
protitelesom v reagentu; dajalec seruma prav tako ne sme biti 
imuniziran proti tkivnim antigenom s transfuzijo, nosečnostjo ali 
kako drugače. Vsako razredčino testiramo z limfociti, za katere je 
znano, da vsebujejo enak antigen ali enake antigene, kot jih 
prepozna reagent, z uporabo metode, ki jo priporoča proizvajalec. 
Titer je recipročna vrednost števila, ki predstavlja največjo 
razredčitev seruma, v kateri opazimo nedvoumno pozitivno 
reakcijo; pri izračunu razredčitve ne upoštevamo volumna celične 
suspenzije ali drugega dodatka v skupnem volumnu. 
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B. Reagenti za tipizacijo tkiv, kijih uporabljamo pri postopkih fiksacije 
komplementa na trombocite 

Titer reagenta določimo z zaporednimi dvakratnimi razredčitvami 
preizkušanega reagenta z 10 % inaktiviranega seruma AB v 
veronalnem pufru. Vsak serum nato testiramo s trombociti, za 
katere je znano, da izražajo antigene, ki ustrezajo protitelesom v 
reagentu, z uporabo metode, ki jo priporoča proizvajalec. Titer je 
recipročna vrednost števila, ki predstavlja največjo razredčitev 
seruma, v kateri še opazimo nedvoumno pozitivno reakcijo; pri 
izračunu razredčitve ne upoštevamo volumna celične suspenzije 
ali drugega dodatka v skupnem volumnu. 

Druge določbe, ki se nanašajo na reagente za tipizacijo tkiv, ki jih 
uporabljamo v limfocitotoksičnih reakcijah ter v postopku fiksacije 
komplementa na trombocite: 

3. Shranjevanje 

Reagente za tipizacijo tkiv lahko hranimo v tekočem ali 
dehidriranem stanju. Tekoče reagente hranimo pri temperaturi, ki 
ne presega -70 "C, dehidrirane reagente pa pri temperaturi, ki ne 
presega +4 °C. 

Med hranjenjem pri nizkih temperaturah se moramo čim bolj 
izogibati odmrzovanju in ponovnemu zamrzovanju reagentov. 

Dehidrirane reagente shranjujemo v atmosferi inertnega plina ali 
v vakuumu v steklenički, v kateri so bili dehidrirani in ki mora biti 
zaprta tako, da se prepreči prodiranje vlage. Dehidrirani reagent 
ne sme izgubiti več kot 0,5 % svoje mase po dodatnem 24-urnem 
sušenju ob prisotnosti fosforjevega pentoksida pri tlaku, ki ne 
presega 0,02 mm živega srebra. 

Reagente pripravljamo v aseptičnih pogojih in ne smejo biti 
bakteriološko kontaminirani. Za preprečitev rasti bakterij se lahko 
proizvajalec odloči, da se reagentu doda antiseptik in/ali antibiotik. 
V prisotnosti dodane učinkovine mora reagent še vedno 
izpolnjevati zahteve glede predpisane specifičnosti in jakosti. 

Zgoraj zapisano velja tudi za vse druge dodatke, na primer 
antikoagulante. Reagenti morajo biti po odmrznitvi ali rekonstituciji 
prozorni in ne smejo vsebovati nobene usedline, gela ali vidnih 
delcev. 

4. Stabilnost in rok uporabnosti 

Vsak reagent, ki je primerno shranjen, mora obdržati zahtevane 
lastnosti najmanj eno leto. 

Rok uporabnosti reagenta v tekočem stanju, ki je naveden na 
etiketi, ne sme biti daljši od enega leta od datuma zadnjega 
uspešnega preverjanja njegove jakosti. Po ponovnem preverjanju 
jakosti lahko rok njegove uporabnosti podaljšamo še za eno leto. 

Rok uporabnosti dehidriranih reagentov, ki je naveden na etiketi, 
mora biti v skladu z ugotovitvami preizkusov njihove stabilnosti. 

5. Odmerjanje in volumen 

Reagente za tipizacijo tkiv pripravimo in razdelimo tako in v takšnih 

volumnih, da količina reagenta v posamezni steklenički poleg 
izvedbe testov z neznanimi krvnimi telesci zadošča za izvedbo 
preizkusa s pozitivnimi in negativnimi kontrolnimi krvnimi telesci. 

Volumen posamezne stekleničke mora omogočati, če je to 
potrebno, da se vsebina uporabi za ustrezno preverjanje jakosti, 
opisano v tem protokolu. 

6. Dokumentacija in vzorci 

Laboratorij, ki proizvajam preverja reagente za tipizacijo tkiv, 
hrani pisno dokumentacijo o vseh fazah proizvodnje in kontrole. 
Laboratorij hrani ustrezne vzorce vseh izdanih reagentov tako 
dolgo, da lahko utemeljeno domneva, da serija ni več v uporabi. 

7. Pošiljke 

Zamrznjene reagente moramo pošiljati tako, da ostanejo 
zamrznjeni do prihoda na cilj. Pri tem moramo poskrbeti za zaščito 
reagentov pred inaktivacijo zaradi vdora C02. Dehidrirane 
reagente lahko pošiljamo pri sobnih temperaturah. 

8. Etikete, kontrolni listi in certifikati 

Na vsaki končni steklenički sta nalepljeni dve etiketi, ena natisnjena 
v angleškem in druga v francoskem jeziku, v črni barvi na belem 
papirju, z naslednjimi podatki: 

a) ime in naslov proizvajalca; 
b) ime reagenta, kot je navedeno v naslovu ustrezne specifikacije; 
c) ime in količina antiseptika in/ali antibiotika, če sta prisotna, 
oziroma navedba o njuni odsotnosti; 
d) volumen, ali če je reagent dehidriran, volumen in sestava 
tekočine, ki je potrebna za njegovo rekonstitucijo; 
e) rok uporabnosti; 
f) številka serije; 
g) pogoji shranjevanja; 
h) rezultat preizkusa na HB-Ag. 

Te navedbe ali tiste, nalepljene na kartonsko škatlo, v kateri je 
več posameznih stekleničk, ali kontrolni list, priložen stekleničkam, 
morajo poleg omenjenega vsebovati še naslednje podatke: 

a) polno ime in naslov proizvajalca; 
b) ime reagenta, kot je navedeno v naslovu ustrezne specifikacije; 
c) volumen, ali če je reagent dehidriran,volumen in sestava 
tekočine, ki je potrebna za njegovo rekonstitucijo; 
d) datum zadnjega preverjanja jakosti; 
e) rok uporabnosti (če obstaja); 
f) številka serije; 
g) ustrezen opis načina uporabe, ki ga priporoča proizvajalec; 
h) pogoji skladiščenja neodprtih ampul in varnostni ukrepi, ki jih je 
treba upoštevati po odprtju ampul; 
i) natančna sestava, vključno z navedbo antiseptika in/ali 
antibiotika, če sta dodana; 
j) izjava o tem, ali izdelek vsebuje snovi človeškega izvora ali ne. 

Vsaki pošiljki je priložen certifikat, kot je navedeno v 4. členu 
sporazuma in v prilogi k temu protokolu. Vzorca etikete in 
kontrolnega lista sta priložena temu protokolu. 
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POSEBNE DOLOČBE1 

Izpolnjen mora biti po četrtem odstavku 4. člena Evropskega sporazuma o izmenjavi 
reagentov za tipizacijo tkiv. 

izpolnjen mora biti 4. odstavek 4. člena Evropskega sporazuma o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv. 

9- junij 2000 105 poročevalec, št. 39 



VZOREC ETIKETE 

Svet Evrope 

Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za 

tipizacijo tkiv 

1. Ime in naslov proizvajalca 

2. Reagent za tipizacijo tkiv anti HL-A 

3. 1 ml 
ali rekonstituirati z 1 ml destilirane vode 

4. Datum zadnjega preverjanja jakosti 

5. Rok uporabnosti 

6. Številka serije 

7. Metoda, ki jo treba uporabiti: limfocitotoksična reakcija NIH 

8. Hraniti pri (temp. itd.) 

9. Sestava 

10. Reagent vsebuje humani serum 

Ta etiketa mora biti nalepljena na ovojnini, v kateri je več posameznih končnih 

stekleničk. 
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KONTROLNI LIST 

Svet Evrope 

Evropski sporazum o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv 

1. Državni referenčni laboratorij za tipizacijo tkiv: 

(1 Main Street, Metropolis, Westland) 

2. Reagent anti HL-AI za tipizacijo tkiv 

3. Dodana je 0,1-odstotna raztopina N3Na 

4. 1 ml 

ali rekonstituirati z 1 ml destilirane vode 

5. Rok uporabnosti: 5. december 1975 

6. Številka serije: 7257 

7. Hraniti pri -70 °C 

8. Rezultat preizkusa na HB-Ag: negativen 

Ta kontrolni list mora biti nalepljen na vsaki končni steklenički. 



PRILOGA K PROTOKOLU 

Svet Evrope 

Evropski sporazum o izmenjavi reagentov 

za tipizacijo tkiv 

Certifikat 

(4. člen) 

NE SME SE LOČITI OD POŠILJKE 

 19  
(kraj) (datum) 

Število paketov Podpisani potrjuje, da je pošiljka, opisana ob robu, 

  za katere pripravo je odgovoren  
Oznake   

eden od organov, navedenih v 6. členu sporazuma, 
skladna s specifikacijami protokola k sporazumu 

Številka serije in se lahko takoj dostavi prejemniku (ime in kraj)... 

(žig) (podpis) (naziv) 
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DODATNI PROTOKOL 
K EVROPSKEMU SPORAZUMU 

O IZMENJAVI REAGENTOV ZA TIPIZACIJO TKIV 

Države članice Sveta Evrope, podpisnice Evropskega sporazuma 
o izmenjavi reagentov za tipizacijo tkiv (v nadaljevanju 
"sporazum") in dodatnega protokola, so se 

ob upoštevanju določb prvega odstavka 5. člena sporazuma, po 
katerem "pogodbenice ukrenejo vse potrebno, da so reagenti za 
tipizacijo tkiv, ki jim jih dajo na voljo druge pogodbenice, oproščeni 
vseh uvoznih dajatev", 

glede na to, da je za odobritev te oprostitve državam članicam 
Evropske gospodarske skupnosti pristojna Skupnost, ki je za to 
pooblaščena na podlagi ogodbe, s katero je bila ustanovljena, 

glede na to, da je za izvajanje prvega odstavka 5. člena sporazuma 
potrebno, da Evropska gospodarska skupnost lahko postane 
pogodbenica sporazuma, 

sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

Evropska gospodarska skupnost lahko postane pogodbenica 
sporazuma, tako da ga podpiše. 

2. člen 

Ta dodatni protokol* je na voljo za podpis državam članicam 
sporazuma, ki lahko postanejo pogodbenice dodatnega protokola 
v skladu s postopkom, določenim v 7. členu sporazuma. 

3. člen 
'V* . -■ V ' - .'i 

Nobena država ne more postati pogodbenica sporazuma, ne da 
bi hkrati postala pogodbenica tega dodatnega protokola, ki je 
sestavni del sporazuma. 

4. člen 

Ta dodatni protokol začne veljati istega dne kot sporazum. 

5. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti države članice 
Sveta Evrope in Evropsko gospodarsko skupnost o: 

a) vsakem podpisu tega dodatnega protokola, 
b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali sprejetju, 
c) datumu začetka veljavnosti tega dodatnega protokola. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu 24. junija 1976 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
Sveta Evrope pošlje overjene kopije vsaki podpisnici in državam, 
ki so pristopile. 

3- člen 4. člen 
Za izvajanje sporazuma, protokola in dodatnega protokola skrbita Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum s protokolom iz leta 1974 je z dodatnim protokolom 
postal del pravnega reda Evropske unije, vključen je v poglavje o 
mednarodnem carinskem sodelovanju. Sporazum se nanaša na 
področje carinskega sistema in določa osnovne pogoje in principe 
izmenjave reagentov za tipizacijo tkiv med podpisnicami 
sporazuma. Te reagente lahko pogodbenice izmenjajo po neprofitni 
ceni, uvoz pa je oproščen plačila uvoznih carin in drugih uvoznih 
dajatev. 

Slovenija mora pri prevzemanju pravnega reda Evropske unije 
potrditi tudi ta sporazum s protokoloma, kar omogoča tudi lažje 
sodelovanje med referenčnimi laboratoriji. 

S sporazumom se pogodbenice zavezujejo, da dajo na voljo 
reagente za tipizacijo tkiv drugim pogodbenicam, ki jih nujno 
potrebujejo, če imajo dovolj zalog za lastne potrebe. Pri tem 
zaračunajo le stroške zbiranja, predelave, prevoza in nakupa 
reagentov, v kolikor so ti prisotni. Reagenti se dajo drugi 
pogodbenici na voljo pod pogojem, da z njimi ne ustvarja dobička, 
da se uporabljajo izključno v medicinske in znanstvene namene 
in da jih dobavljajo le laboratorijem, ki jih imenuje vlada. 
Pogodbenice spoštujejo določbe tehničnega protokola in sprejete 
mednarodne standarde. Vsem pošiljkam mora biti priložen 

certifikat, ki potrjuje, da so bili reagenti pripravljeni v skladu z 
zahtevami tehničnega protokola. 

Pogodbenice omogočijo uvoz reagentov brez plačila vseh uvoznih 
dajatev in hitro dobavo prejemniku. Preko Sveta Evrope si 
izmenjajo sezname referenčnih laboratorijev, ki so pooblaščenih 
za izdajo certifikatov in za distribucijo. 

Protokol k sporazumu s prilogami je administrativno tehnične 
narave, je zastarel, vendar ne moti osnovnih principov in ga vlade 
pogodbenice lahko spremenijo ali dopolnijo. 

Dodatni protokol k sporazumu omogoča Evropski gospodarski 
skupnosti, da s podpisom postane pogodbenica tega sporazuma. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne zahteva izdaje novih predpisov, prav 
tako ne bo potrebno spreminjati že obstoječih, kajti to področje bo 
ustrezno opredeljeno že pri naslednji reviziji carinskega zakona. 

Finančna sredstva za izpolnitev sporazuma niso potrebna. 
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Dopolnitev 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

o IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SKLADU 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO 

(ZSSuk-C) 

- EPA 1161 - II - skrajšani postopek 

O 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 408-24/2000-1 
Ljubljana, 08.05.2000 

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu, št. 408-24/2000-1 
z dne 21.4.2000, s katerim je poslala v obravnavo predlog 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu 
Republike Slovenije za sukcesijo - skrajšani postopek, še 
besedilo členov, ki se spreminjajo. Gradivo je pomotoma 
izpadlo. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
Skladu Republike Slovenije za sukcesijo, je bil objavljen 
v Poročevalcu št. 36, dne 17. maja 2000. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

1. člen 

Za uveljavitev in poravnavanje obveznosti Republike Slovenije ter pravnih oseb in fizičnih 
oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, pravic in obveznosti 
Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: nekdanja federacija), 
se ustanovi Sklad Republike Slovenije za uveljavljanje pravic in obveznosti v postopku 
sukcesije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) 
(2) S tem zakonom se določajo tudi pogoji, v katerih primerih, ne glede na subjekte iz prvega 
odstavka tega člena, ko sodišče prekine pravdni postopek ali odloži izvršbo ter poravnavo 
dolgov v stečajnih postopkih ali postopkih prisilne poravnave. 
(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za poslovanje Sklada uporabljajo določbe zakona o 

javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00). 

2. člen 

(1) Sklad je oseba javnega prava, ki upravlja s premoženjem Republike Slovenije, njenih 
organov in organizacij ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije, ki so 
prenesle na Sklad svoje terjatve ali obveznosti do nekdanje federacije, njenih organov in 
organizacij in drugih oseb javnopravnega značaja na ravni nekdanje federacije. 
(2) Sklad upravlja tudi z drugim premoženjem, ki so ga v prejšnjem odstavku navedene 
osebe prenesle na Sklad s sporazumom ali pogodbo in so te terjatve povezane s postopkom 
delitve premoženja nekdanje federacije. 
(3) Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija. Sklad je posredni uporabnik proračuna.« 

4. člen 

(1) Uprava Sklada ima enega člana (v nadaljnjem besedilu direktor Sklada), ki ga na predlog 
ministra, pristojnega za finance in po pridobljenem mnenju nadzornega sveta imenuje Vlada 
Republike Slovenije 
(2) Direktor je imenovan za štiri leta in je lahko po preteku mandata ponovno imenovan. 
Poleg pogojev, ki jih določa za člana uprave zakon o javnih skladih, je za direktorja lahko 
imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in mora obvladati najmanj dva 
svetovna jezika. 

5. člen 

(1) Sklad ima nadzorni svet, ki ima predsednika in šest članov. 
(2) Predsednik nadzornega sveta je minister, pristojen za finance, člani nadzornega sveta se 
imenujejo iz Banke Slovenije, Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za pravosodje, 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Službe Vlade Republike Slovenije za 
zakonodajo in Ministrstva za obrambo. 
(3) Mandat traja pet let. 

5.a člen 

(1) Poleg pristojnosti, ki jih določa zakon o javnih skladih, ima nadzorni svet še naslednje 
pristojnosti: 
- predlaga Vladi Republike Slovenije sprejem ustanovitvenega akta ter njegove 

spremembe in dopolnitve, 
- sprejema druge akte Sklada, potrebne za poslovanje, 
- določa elemente za prevzem terjatev in obveznosti, 
- določa elemente pogodb za prevzem terjatev in obveznosti, 
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- odloča o pooblastilih direktorja Sklada, 
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem Sklada, 
- odloča o organizaciji in zaposlovanju v Skiadu. 
(2) Seje nadzornega sveta sklicuje njegov predsednik. Sklic seje lahko zahtevajo naimani 

St0je T re?e' 'Zredne 3,i koresP°ndenčne. Način sklicevanja, ™ ,!n sklicevanje sej in postopek za dostavo gradiva za seje ter vodenje sej se določi s 
poslovnikom, ki ga na predlog predsednika nadzornega sveta sprejme nadzorni svet« 

8.a člen 

(1) Namensko premoženje Sklada znaša 172.313.637.431,80 tolarjev Namensko 
premoženje je sestavljeno iz: ' '^mensKo 

1. prevzetih terjatev od Banke Slovenije do Narodne banke Jugoslavije po Sporazumu o 

20 (£ iqc2rJ2r l°aen'ie d° Narodne banke Jugoslavije na Sklad z dne 
iie' V,ad° RepUb"ke S'0Venije in Skladom. » 

2" ter]atSV OCl Republike Slovenije za izplačane devizne hranilne vloge po Pogodb, o prevzemu terjatev Republike Slovenije do bivše Narodne banke Jugoslavije iz 
naslova izplačanih deviznih vlog na Sklad z dne 21.04.1997, sklenjeni med Republiko 
Slovenijo, Ministrstvom za finance in Skladom, v višini 930.793.200 DEM kar znaša po 

S^330te39t72to^vS,°Veniie ^ ^ 30 03'2000- 1DEM = 1°3'1296 t0la'eV 

3. Prevzetih terjatev od Republike Slovenije za neizplačane devizne hranilne vloge po 
Pogodbi o prevzemu terjatev Republike Slovenije do bivše Narodne banke Jugoslavije iz 

Sfn!onLn MZP ^?lh deviz",h vlo9 na Sklad z dne 21.04.1997. sklenjeni med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance in Skladom, v višini 543.629.939 DEM kar znaša po 

M^Sei^%BMa%vSI°Veniie ^ da" 3°03'2000' 1D6M = 1°il296 ,0la,iev 

4" ?IeVZ?'h ter'atev °1 RePublike Slovenije za prevzete terjatve do nekdanje Zvezne carinske uprave po Sporazumu o prenosu terjatev z dne 31.03.1995, sklenjenim med 

^Q^c7i
n
o^

n!StrStV0m za finance' Republiškim deviznim inšpektoratom, v višini bb.926.576,83 tolarjev, 
5. prevzetih terjatev do nekdanje Zvezne direkcije za promet proizvodov posebnega 

namena po Pogodbi o poravnavi in prenosu terjatev z dne 21.07.1999, sklenjeni med 
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za finance, IMP. inženiring, montaža, proizvodnja, 

fn„
L)
R

u
n

b a^: Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana in Skladom, v višini 
43.053.601,80 tolarjev, 

6. prevzete delnice Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana in Kreditne banke Maribor na podlagi 
68. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske 

SfrlmomS2 HP° ?ap,s™ku 0 Pref10SU pravic * 22. c člena ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, sklenjenim med Agencijo Republike 

11.S'f9^SaoSto!a,evanK hran"n'C Sklad°m' Z dne 19 06 1998 v "SW 

7. sredstva, pridobljena od prodaje dinarskih kovancev, v višini 34.225.862 97 tolariev 
sredstva iz prevzetih terjatev po zaključenih stečajnih postopkih, skladno s 15 f členom 
tega zakona: 

^ tote!rjev^nerri P°St0pku stečaine9a dolžnika Zmaga, p o., Ljubljana, v višini 7.550.380,12 

b) tola!fe?jnem P°St0PkU stečajnega dolžnika Agrostroj, p.o., Ljubljana, 1.499.562,98 

C) Žlf3 573ei0tola°JevPkU StBČajne9a d0lŽnika 0brtne Galteks, Ljubljana. 
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(2) Soglasje K povečanju namenskega premoženja izda Vlada Republike Slovenije na 
predlog nadzornega sveta Sklada, skladno s prevzemanjem terjatev in obveznosti 
Republike Slovenije in njenih organov do bivše SFRJ. 

(3) S sredstvi Sklada iz 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena upravlja na podlagi 
pogodbe o opravljanju storitev Ministrstvo za finance, skladno z 9. členom tega zakon. 

(4) Terjatve in obveznosti, ki jih je sklad prevzel od pravnih in fizičnih oseb iz 10. člena tega 
zakona, se vodijo izvenbilančno.« 

15. č člen 

(1) Če zoper osebe, ki imajo sedež ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji, teče pravdni ali 
izvršilni postopek, tožeča stranka ali upnik pa ima sedež ali bivališče v Republiki Sloveniji aii 
v eni od republik bivše SFRJ ali v drugi državi in je terjatev pridobila s pravnim poslom ali na 
podlagi pravnomočne sodne odločbe, sodišče po uradni dolžnosti pravdni postopek prekine 
oziroma izvršbo odloži. 
(2) Pravdni postopek, začet po uveljavitvi tega zakona, se prekine z dnem, ko je tožba 
vročena toženi stranki. 
(3) Izvršilni postopek, začet po uveljavitvi tega zakona, se še pred odločitvijo o predlogu za 
izvršbo odloži z dnem, ko sodišče prejme mnenje iz 15. g člena tega zakona. 
(4) Po prvem do tretjem odstavku tega člena ravna sodišče tudi v pravdnih in izvršilnih 
postopkih, ki izhajajo iz razmerij pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji z njihovimi 
enotami v drugih republikah bivše federacije. 

15. d člen 

Po določbah 15. č člena tega zakona sodišče odloča tudi v primeru, ko fizične in pravne 
osebe niso ravnale ali niso bile upravičene ravnati po 15. členu, tožbeni zahtevek pa je 
posredno ali neposredno povezan s pravnimi razmerji do subjektov nekdanje federacije, ali s 
pravnimi razmerji iz naslova odgovornosti do subjektov iz nekdanje SFRJ, ne glede, na 
kakšni pravni podlagi so nastali. 
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Umik 

PREDLOGA POMORSKEGA ZAKONIKA 

EPA 767 - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 340-04/94-5 
Ljubljana, 26.05.2000 

ZADEVA: Predlog za umik predloga pomorskega zakonika - 
druga obravnava iz zakonodajnega postopka 

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka 
predlog pomorskega zakonika - druga obravnava, ki ga je 

poslala z dopisom, št. 340-04/94-5 dne 21.4.2000. 

Vlada Republike Slovenije umika predlog pomorskega 
zakonika, ker zaradi izrednih potreb države predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije obravnavo predloga 
pomorskega zakonika po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da navedeni predlog 
Državni zbor Republike Slovenije obravnava na izredni seji 
dne 30. maja 2000. 

O 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov: 

Telefon: _ 

Podjetje: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

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) 178-94-00 - 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) 178-97-17. 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). 
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