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0 
aio9 zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni Konvenciji EUROCONTROL 3 

p 'ovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat spremenjena in usklajena s 
Pokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC) - EPA 1124 - III 

rrieH''°^ Zal<ona 0 ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o 15 narodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP) - EPA 1125 - III 
^edlog zakona o ratifikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju 21 

varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC) - EPA 1126 - III 

Ca
6.dl°g zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi 71 
lnskih postopkov (MPMKCP) - EPA 1128 - III 



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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn" 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalk 
  

J 



^dlog zakona o 

Ratifikaciji protokola o pristopu 

evropske skupnosti k mednarodni 

konvenciji eurocontrol o sodelovanju za 

varnost zračne plovre z dne 13. december 

J960, KI JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN 

"SKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 

'997 (MPESEC) 

'^A1124-M 

VLADa REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVa- . 2003-1811-0184 
Li,lV,"ka: 906-05/2001-6 |ubliana, 05.02.2004 

Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 05.02.2004 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
KOkk EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI 
VARk IJI EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA 
K| |^°ST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBER 1960, 
PRnTILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S UT°KOLOM Z DNE 27. JUNIJA 1997, 

p^9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
<*nika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
ayka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
Samo Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Bojan Babič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

nn ZAKON 
^RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU 

Kok|,,JR°Pske skupnosti k mednarodni 
VARm^NCIJI eurocontrol o sodelovanju za nriOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBER 

Ust.' Kl JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN 
VAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 

1997. 

plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat spremenjena 
in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997. 

2. člen 

Besedilo protokola se v angleškem izvirniku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

1. člen 

^°nve"Pa.se Pro'°kol o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni nciii EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
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PROTOKOLL 

OM DET EUROPEISKE FELLESSKAPS TILTREDELSE TIL DEN INTERNASJONALE 
EUROCONTROL-KONVENSJON OM SAMARBEID OM FLYSIKRING AV 

13. DESEMBER 1960, ETTER ULIKE ENDRINGER, SAMORDNET VED PROTOKOLL AV 
27. JUNI 1997 

PROTOCOLO 

RELATIVO A ADESAO DA COMUNIDADE EUROPEIA A CONVENpAO INTERNACIONAL 
DE COOPERAQAO PARA A SEGURANQA DA NAVEGAQAO AEREA EUROCONTROL DE 

13 DE DEZEMBRO DE 1960, DIVERSAS VEZEŠ MODIFICADA E CONSOLIDADA PELO 
PROTOCOLO DE 27 DE JUNHO DE 1997 

PROTOKOL 

O PRISTUPENIU EUROPSKEHO SPOLOČENSTVA K MEDZINARODNEMU DOHOVORU 
EUROCONTROL O SPOLUPRACI K ZAISTENIU BEZPEČNOSTI LETOVEJ PREVADZKY 

ZO DNA 13. DECEMBRA 1960, VZNENi NASLEDUJUCICH UPRAV A DODATKOV A 
V ZNENi DOHODNUTOM PROTOKOLOM ZO DNA 27. JUNA 1997 

PROTOKOL 

O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL 
O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, KI JE 

BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 
27. JUNIJA 1997 
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PROTOKOL 

O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONTROL 
O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, KI JE 

BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 
27. JUNIJA 1997 

REPUBLIKA ALBANIJA 
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, 
REPUBLIKA AVSTRIJA 
KRALJEVINA BELGIJA 
REPUBLIKA BOLGARIJA, 
REPUBLIKA CIPER, 
REPUBLIKA HRVAŠKA, 
KRALJEVINA DANSKA 
KRALJEVINA ŠPANIJA, 
REPUBLIKA FINSKA 
FRANCOSKA REPUBLIKA, 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 
HELENSKA REPUBLIKA 
REPUBLIKA MADŽARSKA, 
IRSKA, 
ITALIJANSKA REPUBLIKA 
NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, 
REPUBLIKA MALTA 
REPUBLIKA MOLDAVIJA, 
KNEŽEVINA MONAKO, 
KRALJEVINA NORVEŠKA, 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA, 
PORTUGALSKA REPUBLIKA, 
ROMUNIJA, 
SLOVAŠKA REPUBLIKA, 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
KRALJEVINA ŠVEDSKA, 
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, 
ČEŠKA REPUBLIKA, 
REPUBLIKA TURČIJA 
IN 
EVROPSKA SKUPNOST 

so se 

ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 
6. julija 1970, nato spremenjena s protokolom z dne 21. novembra 1978, vse spremenjeno s 
protokolom z dne 12. februarja 1981, in spremenjena in usklajena s protokolom z dne 
27. junija 1997, v nadaljnjem besedilu »konvencija«, in zlasti njenega 40. člena; 

l2- februar 2004 5 poročevalec, št. 11 



ob upoštevanju odgovornosti, danih Evropski skupnosti s Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
skupnosti z dne 25. marca 1957, kot je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo z dne 
2. oktobra 1997, na nekaterih področjih, zajetih v konvenciji; 

ker so države članice Evropske skupnosti, članice EUROCONTROL-a, pri sprejemanju 
protokola, s katerim je bila usklajena konvencija, ki je bil' dan na voljo za podpis 
27. junija 1997, izjavile, da njihov podpis ne vpliva na izključno pristojnost Skupnosti na 
nekaterih področjih, zajetih v tej konvenciji, in na članstvo Skupnosti v EUROCONTROL-u za 
uresničevanje take izključne pristojnosti; 

ker je namen pristopa Evropske skupnosti h konvenciji pomagati Evropski organizaciji za 
varnost zračne plovbe, v nadaljnjem besedilu »EUROCONTROL«, pri doseganju njenih 
ciljev, kot so navedeni v konvenciji, zlasti tega, da je edini in učinkoviti organ za oblikovanje 
politike upravljanja zračnega prometa v Evropi; 

ker je za pristop Evropske skupnosti k EUROCONTROL-u treba pojasniti, kako_ se bodo 
določbe konvencije uporabljale v Evropski skupnosti in njenih državah članicah; 

ker pogoji pristopa Evropske skupnosti h konvenciji omogočajo Skupnosti, da v 
EUROCONTROL-u uresničuje pristojnosti, ki so bile nanjo prenesene iz njenih držav članic; 

ker sta se Kraljevina Španija in Združeno kraljestvo v skupni izjavi ministrov za zunanje 
zadeve v Londonu 2. decembra 1987 dogovorila o večjem sodelovanju pri uporabi 
gibraltarskega letališča, vendar morata ta dogovor še začeti izvajati, 

Evropska skupnost v okviru svoje pristojnosti pristopa h konvenciji pod pogoji, določenimi v 
tem protokolu, v skladu s 40. čienom konvencije. 

Za Evropsko skupnost se bo v okviru njene pristojnosti konvencija uporabljala za 
navigacijske službe zračnega prometa za vodenje prometa na zračnih poteh in z njimi 
povezane priletne in letališke službe za zračni promet na letalskih informativnih območjih 
(FIR) njenih držav članic, navedenih v prilogi II h konvenciji, ki so v mejah ozemlja, na 
katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti. 

Razume se, da uporaba tega protokola za gibraltarsko letališče ne vpliva na pravna stališča 
Kraljevine Španije in Združenega kraljestva do spora glede suverenosti nad ozemljem, na 
katerem leži letališče. 

Uporaba tega protokola se za gibraltarsko letališče začasno odloži, dokler se ne začnejo 
izvajati dogovori iz skupne izjave ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in 
Združenega kraljestva z dne 2. decembra 1987. Vladi Kraljevine Španije in Združenega 
kraljestva bosta o datumu začetka izvajanja obvestili druge pogodbenice tega protokola. 

DOGOVORILI: 

1. člen 

2. člen 

poročevalec, št. 11 6 



3. člen 

Ob upoštevanju določb tega protokola se določbe konvencije razlagajo tako, da vključujejo 
tudi Evropsko skupnost v okviru pristojnosti Skupnosti, različne izraze, uporabljene za 
poimenovanje pogodbenic konvencije in njihovih predstavnikov, pa je treba ustrezno 
razumeti. 

4. člen 

Evropska skupnost ne bo prispevala k proračunu EUROCONTROL-a. 

5. člen 

Brez vpliva na uresničevanje glasovalnih pravic po 6. členu ima Evropska skupnost pravico, 
da je zastopana in vključena v delo vseh organov EUROCONTROL-a, v katerih ima katera 
koli njena država članica pravico biti zastopana kot pogodbenica, in v katerih se lahko 
obravnavajo zadeve, ki spadajo pod njeno pristojnost, razen organov, ki imajo nadzorno 
funkcijo. 

V vseh organih EUROCONTROL-a, v katerih sme sodelovati, bo Evropska skupnost v 
skladu s svojimi institucionalnimi pravili predstavljala svoja stališča v okviru svoje pristojnosti. 

Evropska skupnost ne sme predlagati kandidatov za člane izvoljenih organov 
EUROCONTROL-a, niti ne sme predlagati kandidatov za funkcijo v organih, v katerih ima 
pravico sodelovati. 

6. člen 

1. Pri odločitvah o zadevah, za katere ima Evropska skupnost izključno pristojnost, in za 
uporabo pravil, predvidenih v 8. členu konvencije, Evropska skupnost uresničuje 
glasovalne pravice svojih držav članic po konvenciji, glasovi in tehtani glasovi, ki jih tako 
daje Evropska skupnost, pa se seštevajo za določitev večin, določenih v omenjenem 
8. členu konvencije. Če glasuje Skupnost, njene države članice ne glasujejo. 

Pri odločanju o številu pogodbenic konvencije, potrebnem za zahtevo o odločanju s 
tričetrtinsko večino, kot je predpisano na koncu prvega pododstavka člena 8.2, se šteje, 
da Skupnost zastopa svoje države članice, ki so članice EUROCONTROL-a. 

Odločitev, predlagana glede posebne točke, o kateri naj bi glasovala Evropska skupnost, 
se odloži, če to zahteva pogodbenica konvencije, ki ni članica Evropske skupnosti. 
Odlog se uporabi za posvetovanja med pogodbenicami konvencije o predlagani 
odločitvi, pri čemer jim pomaga Agencija EUROCONTROL-a. Pri taki zahtevi se lahko 
sprejetje odločitve odloži za največ šest mesecev. 

2. Pri odločitvah o zadevah, pri katerih Evropska skupnost nima izključne pristojnosti, 
države članice Evropske skupnosti glasujejo v skladu s svojimi glasovalnimi pravicami, 
kot je določeno v 8. členu konvencije, Evropska skupnost pa ne glasuje. 

3- Evropska skupnost za vsak primer posebej obvesti druge pogodbenice konvencije o 
primerih, v katerih bo ob upoštevanju različnih točk dnevnih redov Generalne skupščine, 
Sveta in drugih posvetovalnih organov, ki sta jih Generalna skupščina in Svet 
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pooblastila, uresničila glasovalne pravice, določene v prvem odstavku tega" člena.-Ta 
obveznost velja tudi takrat, kadar se odločitve sprejemajo dopisno. 

7. člen 

Obseg pristojnosti, prenesene na Skupnost, je splošno prikazan v pisni izjavi, ki jo je 
Evropska skupnost sestavila ob podpisu tega protokola. 

Ta izjava se lahko ustrezno spremeni z uradnim obvestilom Evropske skupnosti 
EUROCONTROL-u. Ne nadomešča ali nikakor ne omejuje zadev, ki so lahko zajete v 
uradnih obvestilih o pristojnosti Skupnosti in jih je treba poslati pred odločanjem 
EUROCONTROL-a z uradnim glasovanjem ali drugače. 

8. člen 

34. člen konvencije se uporablja za vsak spor med dvema ali več pogodbenicami tega 
protokola ali med eno ali več pogodbenicami tega protokola in EUROCONTROL-om v zvezi 
z razlago, uporabo ali izvajanjem tega protokola, vključno z njegovim obstojem, veljavnostjo 
in odpovedjo. 

9. člen 

1. Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam protokola," s katerim je bila 
usklajena Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena, danega na voljo za 
podpis 27. junija 1997, v nadaljnjem besedilu »protokol za uskladitev«, ter Evropski 
skupnosti. 

Pred datumom začetka veljavnosti je na voljo za podpis tudi državi, ki je pravilno 
pooblaščena za podpis protokola za uskladitev v skladu z njegovim 2. členom. 

2. Ta protokol se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se 
deponirajo pri Vladi Kraljevine Belgije. 

3. Ta protokol začne veljati, ko so ga na eni strani ratificirale, sprejele ali odobrile vse 
države podpisnice, ki so tudi podpisnice protokola za uskladitev, njihova ratifikacija, 
sprejetje ali odobritev pa se zahteva za začetek veljavnosti protokola za uskladitev, na 
drugi strani pa Evropska skupnost, prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje 
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, če je protokol za uskladitev ta dan začel veljati. 
Kadar ta pogoj ni izpolnjen, začne veljati isti dan kot protokol za uskladitev. 

4. Za tiste podpisnice, ki so deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi po 
začetku veljavnosti tega protokola, začne ta veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi 
deponiranju ustreznih listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

5. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav podpisnic tega protokola in Evropsko 
skupnost o vsakem podpisu, deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi in 
vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s tretjim in četrtim 
odstavkom tega člena. 
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10. člen 

Vsak pristop h konvenciji po začetku njene veljavnosti pomeni tudi soglasje o zavezanosti po 
tem protokolu. Določbe 39. in 40. člena konvencije se uporabljajo tudi za ta protokol. 

11. člen 

1. Ta protokol ostane veljaven nedoločen čas. 

2. Če vse države članice EUROCONTROL-a, ki so članice Evropske skupnosti, izstopijo iz 
EUROCONTROL-a, se šteje, da je Evropska skupnost dala uradno obvestilo o odpovedi 
konvencije in tega protokola skupaj z uradnim obvestilom o odpovedi po členu 38.2 
konvencije zadnje države članice Evropske skupnosti, ki izstopi iz EUROCONTROL-a. 

12. člen 

Vlada Kraljevine Belgije ta protokol registrira pri generalnem sekretarju Združenih narodov v 
skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov in pri Svetu Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva v skladu s 83. členom Konvencije o mednarodnem civilnem 
letalstvu, podpisane v Chicagu 7. decembra 1944. 
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PROTOKOL 

O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI 

EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. 

DECEMBRA 1960, KI JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN USKLAJENA S 

PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 1997 

REPUBLIKA ALBANIJA, 
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, 
REPUBLIKA AVSTRIJA, 
KRALJEVINA BELGIJA, 
REPUBLIKA BOLGARIJA, 
REPUBLIKA CIPER, 
REPUBLIKA HRVAŠKA, 
KRALJEVINA DANSKA, 
KRALJEVINA ŠPANIJA, 
REPUBLIKA FINSKA, 
FRANCOSKA REPUBLIKA, 
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE 

IN SEVERNE IRSKE, 
HELENSKA REPUBLIKA, 
REPUBLIKA MADŽARSKA, 
IRSKA, 
ITALIJANSKA REPUBLIKA, 
NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA, 
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, 
REPUBLIKA MALTA, 
REPUBLIKA MOLDAVIJA, 
KNEŽEVINA MONAKO, 
KRALJEVINA NORVEŠKA, 
KRALJEVINA NIZOZEMSKA, 
PORTUGALSKA REPUBLIKA, 
ROMUNIJA, 
SLOVAŠKA REPUBLIKA, 
REPUBLIKA SLOVENIJA, 
KRALJEVINA ŠVEDSKA, 
ŠVICARSKA KONFEDERACIJA, 
ČEŠKA REPUBLIKA, 
REPUBLIKA TURČIJA 
IN 
EVROPSKA SKUPNOST 

so se 

ob upoštevanju Mednarodne konvencije EUROCONTROL o 
sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, 
ki je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 6. julija 1970, 
nato spremenjena s protokolom z dne 21. novembra 1978, vse 
spremenjeno s protokolom z dne 12. februarja 1981, in spremenjena 
in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997, v nadaljnjem 
besedilu »konvencija«, in zlasti njenega 40. člena; 

ob upoštevanju odgovornosti, danih Evropski skupnosti s 
Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti z dne 25. marca 1957, 
kot je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo z dne 2. oktobra 
1997, na nekaterih področjih, zajetih v konvenciji; 

ker so države članice Evropske skupnosti, članice 
EUROCONTROL-a, pri sprejemanju protokola, s katerim je bila 
usklajena konvencija, ki je bil dan na voljo za podpis 27. junija 
1997, izjavile, da njihov podpis ne vpliva na izključno pristojnost 
Skupnosti na nekaterih področjih, zajetih v tej konvenciji, in na 
članstvo Skupnosti v EUROCONTROL-u za uresničevanje take 
izključne pristojnosti; 

ker je namen pristopa Evropske skupnosti h konvenciji P°ma?^ 
Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe, v nadaljuj® _ 
besedilu »EUROCONTROL«, pri doseganju njenih ciljev, kot s 
navedeni v konvenciji, zlasti tega, da je edini in učinkoviti org® 
za oblikovanje politike upravljanja zračnega prometa v EvfOP1, 

ker je za pristop Evropske skupnosti k EUROCONTROL-u ,ret^ 
pojasniti način, kako se bodo določbe konvencije uporablja'8 

Evropski skupnosti in njenih državah članicah; 

ker pogoji pristopa Evropske skupnosti h konvenciji omogoči® 
Skupnosti, da v EUROCONTROL-u uresničuje pristojnosti. kl 

bile nanjo prenesene iz njenih držav članic; 

ker sta se Kraljevina Španija in Združeno kraljestvo v skuPy 
izjavi ministrov za zunanje zadeve v Londonu 2. decembra 19 

dogovorila o večjem sodelovanju pri uporabi gibraltarsk09 
letališča, vendar morata ta dogovor še začeti izvajati, 

DOGOVORILI: 

1.člen 

Evropska skupnost v okviru svoje pristojnosti pristopa h konv®n<^ 
pod pogoji, določenimi v tem protokolu, v skladu s 40. člen° 
konvencije. 

2. člen 

Za Evropsko skupnost se bo v okviru njene pristojnosti konvenc'P 
uporabljala za navigacijske službe zračnega prometa za v°d8r' 
prometa na zračnih poteh in z njimi povezane priletne in letal'® 
službe za zračni promet na letalskih informativnih območjih (F ^ 
njenih držav članic, navedenih v prilogi II h konvenciji, ki s°• 
mejah ozemlja, na katerem se uporablja Pogodba o ustano*" 
Evropske skupnosti. 

Razume se, da uporaba tega protokola za gibraltarsko I- . 
ne vpliva na pravna stališča Kraljevine Španije in Združen®9 
kraljestva do spora glede suverenosti nas ozemljem, na kat®r 

leži letališče. 

Uporaba tega protokola se za gibraltarsko letališče začas^ 
odloži, dokler se ne začnejo izvajati dogovori iz skupne i*)8 

ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije in Združef10^ 
kraljestva z dne 2. decembra 1987. Vladi Kraljevine španij0 j 
Združenega kraljestva bosta o datumu začetka izvajanja obv® 
druge pogodbenice tega protokola. 

3. člen 

Ob upoštevanju določb tega protokola se določbe konv0^jjg 
razlagajo tako, da vključujejo tudi Evropsko skupnost v o* ^ 
pristojnosti Skupnosti, različne izraze, uporabljen® 
poimenovanje pogodbenic konvencije In njihovih predstavi1 

pa je treba ustrezno razumeti. 
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4. člen 
Evri 
Pit*f!ska skupnost ne bo prispevala k proračunu 

UR°CONTROL-a. 

5. člen 
Brez 
Evrn V^''va na uresničevanje glasovalnih pravic po 6. členu ima 
Vs h

pska skupnost pravico, da je zastopana in vključena v delo 
c,ržav°r^an°V EUROCONTROL-a, v katerih ima katera koli njena 

i,V
(fL^'an'ca Pravico biti zastopana kot pogodbenica, in v katerih 

^ ko obravnavajo zadeve, ki spadajo pod njeno pristojnost, 
organov, ki imajo nadzorno funkcijo. 

^v®eh organih EUROCONTROL-a, v katerih sme sodelovati, 

pre(J
ropska skupnost v skladu s svojimi institucionalnimi pravili av|jala svoja stališča v okviru svoje pristojnosti. 

, '°PSka skupnost ne sme predlagati kandidatov za članstvo 
^ organov EUROCONTROL-a, niti ne sme predlagati a,ov za funkcijo v organih, v katerih ima pravico sodelovati. 

6. člen 
1. prj 

i , °<jl°čitvah o zadevah, za katere ima Evropska skupnost 
jučno pristojnost, in za uporabo pravil, predvidenih v 8. 
nu konvencije, Evropska skupnost uresničuje glasovalne 

av'ce svojih držav članic po konvenciji, glasovi in tehtani 
!La®0vi' ki jih tako daje Evropska skupnost, pa se seštevajo 
£ 0'očitev večin, določenih v omenjenem 8. členu konvencije. 

6 Zasuje Skupnost, njene države članice ne glasujejo. 

zah°d'0^aniu o številu pogodbenic konvencije, potrebnem za 
na i?V0 0 odločaniu s tričetrtinsko večino, kot je predpisano koncu prvega pododstavka člena 8.2, se šteje, da 
ei Vpn°st zastopa svoje države članice, ki so članice 
EU*OCONTROL-a. 

^očitev, predlagana glede posebne točke, o kateri naj bi 
sovala Evropska skupnost, se odloži, če to zahteva 

9odbenica konvencije, ki ni članica Evropske skupnosti. 

kon°^ Se uporabi za posvetovanja med pogodbenicami 
A0

nVenPl'e 0 Pr0dlagani odločitvi, pri čemer jim pomaga 
spr

6nCi'a EUROCONTROL-a. Pri taki zahtevi se lahko eietje odločitve odloži najdlje za šest mesecev. 

Pri 
i2k|0c"0^',vah o zadevah, pri katerih Evropska skupnost nima 

gla ne Pris,°jnosti. države članice Evropske skupnosti 
dol ^l6'° V skladu s svojimi glasovalnimi pravicami, kot je 
glas®eno v 8. členu konvencije, Evropska skupnost pa ne 

3. E 

Pon°Pska skupnost za vsak primer posebej obvesti druge 
uDo4dben'Ce konvencije o primerih, v katerih bo ob 
sku ievaniu različnih točk dnevnih redov Generalne 
sta o Sve,a in drugih posvetovalnih organov, katerim 
gla 

8neralna skupščina in Svet pooblastila, uresničila 
Ta 0?Va'ne Pravice, določene v prvem odstavku tega člena. 
đo 

V62n°st velja tudi takrat, kadar se odločitve sprejemajo 

Ob, 
7. člen 

Pisni ^is,0'nos'i. prenesene na Skupnost, je splošno prikazan 
'®9a protok' ^ '° 'e Evr°Pska skupnost sestavila ob podpisu 

Ta izjava se lahko ustrezno spremeni z uradnim obvestilom 
Evropske skupnosti EUROCONTROL-u. Ne nadomešča ali 
nikakor ne omejuje zadev, ki so lahko zajete v uradnih obvestilih 
o pristojnosti Skupnosti in jih je treba poslati pred odločanjem 
EUROCONTROL-a z uradnim glasovanjem ali drugače. 

8. člen 

34. člen konvencije se uporablja za vsak spor med dvema ali več 
pogodbenicami tega protokola ali med eno ali več pogodbenicami 
tega protokola in EUROCONTROL-om v zvezi z razlago, uporabo 
ali izvajanjem tega protokola, vključno z njegovim obstojem, 
veljavnostjo in odpovedjo. 

9. člen 

1. Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam podpisnicam 
protokola, s katerim je bila usklajena Mednarodna konvencija 
EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z 
dne 13. decembra 1960, ki je bila večkrat spremenjena, 
danega na voljo za podpis 27. junija 1997, v nadaljnjem 
besedilu »protokol za uskladitev«, ter Evropski skupnosti. 

Pred datumom začetka veljavnosti je na voljo za podpis tudi 
državi, ki je pravilno pooblaščena za podpis protokola za 
uskladitev v skladu z njegovim 2. členom. 

2. Ta protokol se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Kraljevine Belgije. 

3. Ta protokol začne veljati, ko so ga na eni strani ratificirale, 
sprejele ali odobrile vse države podpisnice, ki so tudi 
podpisnice protokola za uskladitev, njihova ratifikacija, 
sprejetje ali odobritev pa se zahteva za začetek veljavnosti 
protokola za uskladitev, na drugi strani pa Evropska skupnost, 
prvi dan drugega meseca po deponiranju zadnje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, če je protokol za uskladitev 
na ta dan začel veljati. Kadar ta pogoj ni izpolnjen, začne 
veljati na isti dan kot protokol za uskladitev. 

4. Za tiste podpisnice, ki so deponirale svoje listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi po začetku veljavnosti tega protokola, 
začne ta veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi deponiranju 
ustreznih listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

5. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav podpisnic 
tega protokola in Evropsko skupnost o vsakem podpisu, 
deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi in vsakem 
datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu s tretjim 
in četrtim odstavkom tega člena. 

10. člen 

Vsak pristop h konvenciji po začetku njene veljavnosti pomeni 
tudi soglasje o zavezanosti po tem protokolu. Določbe 39. in 40. 
člena konvencije veljajo tudi za ta protokol. 

11. člen 

1. Ta protokol ostane veljaven nedoločen čas. 

2. Če vse države članice EUROCONTROL-a, ki so članice 
Evropske skupnosti, izstopijo iz EUROCONTROL-a, se šteje, 
da je Evropska skupnost dala uradno obvestilo o odpovedi 
konvencije in tpga protokola skupaj z uradnim obvestilom o 

*2. 
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odpovedi po členu 38.2 konvencije zadnje države članice 
Evropske skupnosti, ki izstopi od EUROCONTROL-a. 

12. člen 

Vlada Kraljevine Belgije ta protokol registrira pri generalnem 
sekretarju Združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne 
listine Združenih narodov in pri Svetu Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva v skladu s 83. členom Konvencije o 
mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane v Chicagu 7. 
decembra 1944. 

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ko 
predložili svoja pooblastila in se je ugotovilo, da so pristna 
pravilno sestavljena, podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO v Bruslju dne 8. oktobra 2002 v uradnih 
držav podpisnic, v enem samem izvirniku, ki je deponiran v 3"1 

Vlade Kraljevine Belgije, ki pošlje overjene kopije vladam d™ 
držav podpisnic in Evropski skupnosti. Ob kakršnem koli nesl<la 

prevlada francosko besedilo. 

3. člen 

Za izvajanje Protokola o pristopu Evropske skupnosti k 
mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost 
zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat 
spremenjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 
skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

EUrq°J. 6 pr'stoPu evropske skupnosti k mednarodni konvenciji 
13 d HTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 
Protoit°^mt3ra 1960, ki i8 b'la večkrat spremenjena in usklajena s 
tepiodn ™Zdne 27'iun'ia 1997(v^daljnjem besedilu: Protokol) 
Soq2 ®'Plorriatske konference, ki je potekala v Bruslju 08. oktobra 
vgrnn i konferenci je 31 držav članic Evropske organizacije za 
p0riJ ,račne Plovbe (v nadaljnjem besedilu: EUROCONTROL) Pisalo Protokol. 

MednS><a skupn°st naj bi z navedenim Protokolom pristopila k 
Zraen 

ni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost 
toedf pl°vbe na podlagi 40. člena Protokola za uskladitev 
v
ar

f°dne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za 
plovbe z dne 13. decembra 1960, ki ga je 

in 0(t ' slovenija v skladu s stališčem Odbora za infrastrukturo 
1707 in Državnega Zbora RS št. 326-01/92-3/65 z dne 
19 06 i g in skleP°m Vade RS št. 900-05/97-45 (B) z dne 
je pod 

7 Podpisala v letu 1997 in katere predlog za ratifikacijo 
°a mrs" $kupai s predlogom ratifikacije tega protokola. Ta člen 
Poveio 

0m°9°ča pristop regionalnih organizacij za gospodarsko 
kateri^3"16, kotie evropska skupnost, na način in pod pogoji, o 
članic^ do3°vorijo pogodbenice in tiste organizacije, katerih aH članice so podpisnice. 
^"OfOkni 
Poinon 

s svojimi določili omogoča Skupnosti, da postane 
na članica EUROCONTROL-a. 

ProtoknfkUpnost' k EUROCONTROL-u opravičuje dejstvo, da 
Likrepe j~.a uskladitev pooblašča EUROCONTROL, da sprejema 
rnora v! 

so obvezujoči za njegove države članice. Skupnost 
ti ufrg.610r9anizaciji biti udeležena, da lahko zagotovi, da bodo 

sPrejeti na področjih za katere je Skupnost pristojna. 
S"°ac//a 
neb0 if V te* zvez' se odraža kot iniciativa za enotno skupno 
tehniL-ler bo EUROCONTROL podprl predlog komisije s 

m strokovnim znanjem. 

^"Ocow ,esno sodelovanje med Skupnostjo in 
*a9otov t OL-om in sicer na dveh stopnjah, vse z namenom 
P°dvaiJ Ve' da bodo pravila in strategije skladna in v izogib 
• p Ju naporov obeh strani: 

Sku SkuPnos<l k EUROCONTROL-u bo omogočilo 
aktiv"' da PrisPeva k EUROCONTROL-ovim političnim 
• en z namenom, da se jih uvrsti k iniciativi Skupnosti o no evropsko nebo - in da se to iniciativo postavi v pan- 

' Zlo™1 kon,ekst: 

Inic Strokomjakov, da pripravijo pravila Skupnosti v kontekstu 
EtJROr6 enotne9a evropskega neba bo zaupano 
je pr- °NTROL-u (to je Agenciji) kar se tiče zadev za katere 
vk°»i°n, ^ dolžno obzirnostjo do pogojev, ki jih bo potrebno 

£Uro' V spora2um 0 sodelovanju med Komisijo in 
sodiOCNTROL -om. Ta (administrativni) sporazum o 
d0ul°Vaniu med Komisijo in EUROCONTROL-om bo moral 

le pogoje. 

■ t0p°lt
VS6bu'e določila o: 

EUROr EvroPske skupnosti k Mednarodni konvenciji 
' niihov 0 sodelovanju za varnost zračne plovbe, 
' 9'aso 6 pravice 9lede plačila članarine EUROCONTROL-u, 

glasuj Pravic in pogojev kdaj lahko Evropska skupnost 
driaj

6^?2lroma kdaj ostane glasovalna pravica v pristojnosti 
članic Evropske skupnosti, 

• o rešitvah v primeru spora med državami podpisnicami 
protokola oziroma med državami podpisnicami protokola in 
EUROCONTROL-om, 
postopek ratifikacije protokola ter trajanje protokola in primere 
prenehanja veljavnosti. 

•K/l 
Protokol določa sklicevanje na določila Protokola za uskladitev 
za Evropsko skupnost in njene države članice. To zadeva 
zastopanje Skupnosti v EUROCONTROL-ovih telesih (člen 5) in 
njenih volilnih pravic (člen 6). Ti omogočajo, da Skupnost izvaja, 
znotraj EUROCONTROL-a, podeljene pristojnosti s strani njenih 
držav članic v zadevah, ki so zajete v Protokolu za uskladitev. 

Protokol določa skupno članstvo Skupnosti in njenih držav članic 
v EUROCONTROL-u, z delitvijo volilnih pravic. Volilne pravice 
izvaja Skupnost ali njene države članice, odvisno ali posamezna 
odločitev zadeva snov, ki je v pristojnosti prve ali druge. Države 
članice bodo morale uskladiti njihova stališča o zadevah za katere 
izvaja volilno pravico Skupnost. V takih primerih bo Skupnost 
izvajala svojo volilno pravico z zbranimi glasovi njenih držav članic 
(člen 6(1)). 

Pod pogoji Protokola za uskladitev bo imela Skupnost, po širitvi 
maja 2004, glede volilnih pravic večino glasov (22 od 33), in 
navadno ter kvalificirano večino (tri četrtine) ponderiranih glasov. 
Protokol vsebuje določilo kot varovalo za volilne pravice manjšine, 
to je za države, ki niso del Evropske skupnosti. Te države lahko 
prosijo za glasovanje o zadevah za katere je pristojna Skupnost, 
da se odloži za maksimalno obdobje šestih mesecev (člen 6(2)). 

Ta ureditev o izvrševanju volilnih pravic ne daje državam članicam 
dodatno težo znotraj EUROCONTROL-a. Posledično, pristop ne 
bo zahteval finančnega prispevka Skupnosti (člen 4). 

Tretje stranke bodo o izvajanju volilnih pravic Skupnosti in njenih 
držav članic obveščene na seji EUROCONTROL-ovih teles (člen 
6(3)). To bo omogočilo drugim državam članicam, da identificirajo 
ustrezne sogovornike v procesu sprejemanja odločitev. 

Do ratifikacije Protokola za uskladitev s strani držav članic 
Evropske skupnosti in njenih kandidatk članic med drugim ni 
prišlo, zaradi stališča Evropske komisije. Stališče Evropske 
komisije glede ratifikacije Protokola za uskladitev je bilo namreč, 
da bi države članice Evropske skupnosti, dokler ne bo končnega 
sporazuma med Evropsko skupnostjo in članicami 
EUROCONTROL-a o članstvu Evropske skupnosti in dokler ne 
bo sklenjen Protokol o pristopu, ki temelji na 40. členu Protokola 
za uskladitev, po pravu Evropske skupnosti kršile svoje 
obveznosti, če bi pred sklenitvijo Protokola o pristopu, ki ureja 
članstvo Evropske skupnosti v EUROCONTROL-u, ratificirale 
Protokol za uskladitev. Evropska komisija je predlagala, da naj 
države članice Evropske skupnosti počakajo, da bo sklenjen 
protokol o pristopu, in šele potem nadaljujejo z deponiranjem vsaka 
svojih ratifikacijskih listin Protokola za uskladitev, razen če bi 
Svet ministrov Evropske skupnosti sprejel ukrepe, kot jih je junija 
1997 predlagala Evropska komisija, ki se nanašajo na podpis 
Sklepne listine Diplomatske konference o protokolu, s katerim se 
konsolidira Konvencija EUROCONTROL. 

Glede na to, da je ta pogoj izpolnjen EU poziva njene države 
članice, ki so tudi članice EUROCONTROL-a, da ratificira oba 
protokola. 
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Protokol začne veljati, ko ga na eni strani ratificirajo, sprejmejo ali 
odobrijo vse države pogodbenice, ki so tudi podpisnice protokola 
za uskladitev, njihova ratifikacija, sprejetje ali odobritev pa se 
zahteva za začetek veljavnosti protokola za uskladitev, na drugi 
strani pa Evropska skupnost, prvi dan drugega meseca po 
deponiranju zadnje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi pri 
Vladi Kraljevine Belgije, če je protokol za uskladitev ta dan začel 
veljati. Kadar ta pogoj ni izpolnjen, začne veljati isti dan kot protokol 
za uskladitev. 

V skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih W 
(Ur.l. RS, št. 113/03 in 78/03) Protokol ratificira Državni zb°l 

Z ratifikacijo protokola za Slovenijo ne bodo nastale t* 
finančne obveznosti. 

Ratifikacija Protokola ne bo vplivala na izdajo novih ozi<o!ni 

spremembo veljavnih predpisov. 

Gradivo ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
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Predlog zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

Republike Slovenije in vlado republike 

Rnske o mednarodnem cestnem 

Prevozu potnikov in blaga (bfimcpi 

"ePA 1125 - III 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
t.,/',, 2003-1811-0176 
Uuhi■ 266-09/2004-1 oljana, 05.02.2004 

ločila ^Publi!<e Sl0ven'ie i® na 60-redni seji dne 05.02.2004 

^REDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

^PUBLiKE FINSKE O MEDNARODNEM CESTNEM 
^HEVOZU POTNIKOV IN BLAGA, 

ki 
pJoPflia V obravnavo ln sprejem na podlagi 169. člena 
°dsiavk'ka Državne9a zbora Republike Slovenije in tretjega *a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Boris Živec, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

0- ZAKON 2. člen 
^EPiid C'JI SPORAZUMA MED VLADO FlNej:®LIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 

O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU ieziku 9'asi:- 
POTNIKOV IN BLAGA 

1. člen 

b li,icira se e ePubiike f 
pora2um med Vlad0 Ftepublike Slovenije in Vlado blaga nnrt 0 0 mednarodnem cestnem prevozu potnikov in 

Pisan 29. maja 2002 v Bukarešti. 

Besedilo sporazuma v finskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Finske 

o mednarodnem cestnem prevozu 

potnikov in blaga 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Finske, v nadaljnjem 
besedilu pogodbenici, sta se 

v prizadevanju, da bi prispevali k razvoju trgovinskih in 
gospodarskih odnosov med državama, 

odločeni, da v okviru tržnega gospodarstva spodbujata 
sodelovanje v cestnem prevozu 

v skrbi za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo energije, 
varnost na cesti in izboljšanje delovnih razmer voznikov, 

z namenom, da bi se razvili različni načini prevoza, 

ob priznavanju medsebojne koristi in interesa sporazuma o 
cestnem prevozu 

sporazumeli in odločili, kot sledi: 

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Obseg 

1. Ta sporazum se uporablja za cestni prevoz, ki ga opravljajo 
prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju pogodbenice, 
z vozili, registriranimi na tem ozemlju, pri čemer sta odhodni 
in namembni kraj na omenjenem ozemlju in gre za tranzit čez 
to ozemlje in čez ozemlje druge pogodbenice. 

2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
drugih mednarodnih obvez obeh pogodbenic. 

2. člen 
Opredelitev pojmov 

V tem sporazumu: 

1. "prevoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ima 
sedež na ozemlju ene od pogodbenic in je registrirana za 
opravljanje mednarodnega prevoza potnikov ali blaga; 

2. "vozilo" pomeni motorno vozilo, ki je registrirano na ozemlju 
ene od pogodbenic in je po svoji konstrukciji in opremi 
namenjeno za prevoz potnikov ali blaga; 

3. "prevoz" pomeni vožnjo s polnim ali praznim vozilom, tudi če 
se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik na delu potovanja prevaža 
z vlakom ali ladjo; 

4. "kabotaža" pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga prevoznik 
ene pogodbenice opravi med posameznimi kraji na ozemlju 
druge pogodbenice; 

5. "ozemlje pogodbenice" pomeni ozemlje Republike Slovenije 
oziroma ozemlje Republike Finske; 
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6. "država, v kateri je sedež podjetja" pomeni ozern 

pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež svo|S9 
podjetja in na katerem je vozilo registrirano; 

7. "država gostiteljica" pomeni ozemlje pogodbenice. P° 
katerem prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na n' 
registrirano vozilo in sedež svojega podjetja; 

8. "avtobus" pomeni vozilo, ki je registrirano na ozemlju ene ®jj 
pogodbenic in je po konstrukciji in opremi Pri,Tiern0

ve{ 
namenjeno za prevoz potnikov in ima poleg voznikovega 
kot osem sedežev; 

9. "linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz potnikov n® 
določeni progi, ki se opravlja po vnaprej določene"1 

objavljenem voznem redu. Potniki vstopajo ali izstopal0 

vnaprej določenih postajališčih; 
- ki "i 10. "občasni in Izmenični prevoz" pomeni prevoz, * 

opredeljen kot linijski prevoz potnikov; 

11. "kontrolni dokument" pomeni potniško spremnico 
avtobuse, ki je v skladu z vzorcem, določenim v sporazu 

ASOR. 

II. DEL - PREVOZ POTNIKOV 

3. člen 
Linijski prevoz 

1. Za linijske prevoze, ki se opravljajo z avtobusi, velja sls^ 
dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v državi odhoda, nam® 
državi in državi tranzita. 

2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu or9an 

države, v kateri je sedež prevoznika. 

3. Dovoljenja se izdajo na podlagi doseženega soglasja prist0'n 

organov pogodbenic. 

Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sPrej^p0. 
treh mesecih, razen če ne gre za posebne okoliš 
Dovoljenja so veljavna največ pet let. 

4. O spremembi pogojev opravljanja prevozov in njihovi 
se odloča po postopku, določenem v drugem in ,re 

odstavku tega člena. 
tj! 

Če ni več povpraševanja po prevozih, jih lahko Pr0V°o(f, 
odpove s trimesečnim odpovednim rokom pristojnim orga 
ki so dovoljenje izdali, in strankam. 

4. člen 
Občasni in izmenični prevoz 

1. Za občasne prevoze, ki se opravljajo z avtobusi, velja 
dovoljenj oziroma dovolilnic, ki jih izda pristojni organ v 6 

odhoda, namembni državi in državi tranzita. 
5 n(0^ 2. Kot izjema k prvemu odstavku so spodaj navedem P 

oproščeni sistema dovoljenj oziroma dovolilnic na oz 
države gostiteljice: 

a) krožna vožnja zaprtih vrat, pri kateri isto vozilo 
isto skupino potnikov ves čas potovanja in jo tudi Pr^ 
nazaj v odhodni kraj; 
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^ prevoz potnikov pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnitvi; 

°) Prevoz s praznim vozilom pri odhodu in s polnim vozilom 
Pri vrnitvi pod pogojem, da je potnike predhodno isti 
Prevoznik pripeljal na ozemlje pogodbenice, kjer jih spet 
prevzame in odpelje na ozemlje države, v kateri ima svoj 
sedež. 

g 
^Prejemanje potnikov med potovanjem z liberaliziranim 
revozom ni dovoljeno, razen če ni za to izdano posebno 

dovoljenje. 

^■kupni odbor, ustanovljen na podlagi 14. člena tega 
Porazuma, lahko dopolni vrste občasnih in izmeničnih 
evozov, za katere dovoljenja oziroma dovolilnice niso 

Potrebne. 

q'°9° za dovoljenje ali dovolilnico je treba predložiti pristojnemu 
9anu države gostiteljice. 

SDoPni oc":,or' ustanovljen na podlagi 14. člena tega i Porazuma, odloča o obliki vloge za dovoljenje ali dovolilnico 
dokumentih, ki ji morajo biti priloženi. 

Odločitev, da se dovoljenje ali dovolilnica odobri ali zavrne, se 

OkoHšč'6 V 6nem mesecu' razen će ne 9re za posebne 

ot)^asne in izmenične prevoze, ki so oproščeni dovoljenj 

kom0"13- c,ovoli'nic in se opravljajo z avtobusi, je potreben 
dok r°'n' Pogoje za uporabo in vsebino kontrolnega umenta določi skupni odbor, naveden v 14. členu teqa 
sPo razuma. 

5. člen 
Skupne določbe za prevoz potnikov 

dovoljenja in dovolilnice niso prenosljivi na druge prevoznike. 

orQlaV'ianie kabo,aže j® prepovedano. Lokalni izleti, . 9 nizirani izključno za skupino potnikov, ki jih v ta kraj pripelje 

VDka V°2nik' se ne š,eiei° za Sabotažo pod pogojem, da so ani na potniški spremnici in jih odobri pristojni organ. 

III. DEL-PREVOZ BLAGA 

1' Prev, 

6. člen 
Sistem dovolilnic 

'ahk Zn ka,erih sedež podjetja je na ozemlju pogodbenice, 
rxvJLna Podlagi sistema dovolilnic na ozemlju druge 

9°dbenice opravljajo: 

Prevoz med ozemljema pogodbenic in tranzitni prevoz 
čez njuni ozemlji; 

' Pr0v°z med krajem na ozemlju druge pogodbenice in raiem na ozemlju tretje države. 
Kabotaži :a je dovoljena le s posebnim dovoljenjem. 

7. člen 
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne 

1. Ne glede na določbe 6. člena so naslednje vrste prevozov 
oproščene dovolilnic: 

a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa vključno 
s priklopniki ne presega 3,5 tone, 

b) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz 
servisnih vozil, 

c) vožnje praznega tovornega vozila, poslanega kot 
zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in 
po popravilu tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo, 

d) prevoz rezervnih delov ter hrane in potrebščin za 
čezoceanske ladje in letala, 

e) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne 
primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in človekoljubnih 
potrebah, 

f) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave 
ali za nekomercialne namene, 

g) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na 
gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške 
predstave, sejme ali praznovanja ter z njih v 
nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska 
snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo, 

h) selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebno opremo 
in osebjem v ta namen, 

i) prevoz posmrtnih ostankov. 

2. Pristojna organa obeh pogodbenic, lahko sporazumno 
razširita ali skrčita seznam vrst prevoza, za katere dovolilnice 
niso potrebne. 

8. člen 
Skupne določbe za prevoz blaga 

1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata 
dogovorjeno število dovolilnic. 

Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka 
vsakega koledarskega leta. 

2. Dovolilnice niso prenosljive. 

3. Dovolilnica se lahko hkrati uporablja le za eno vozilo. Če gre 
za kombinacijo vozil, je motorno vozilo odločilni dejavnik pri 
izdaji ali oprostitvi dovolilnice. 

4. Skupni odbor, naveden v 14. členu tega sporazuma, določi 
kvoto in druge pogoje za uporabo dovolilnic v različne namene. 

5. Opravljanje kabotaže je prepovedano, razen če pristojni or- 
gan za to ne izda posebnega dovoljenja. 
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IV. DEL - SKUPNE DOLOČBE 

9. člen 
Davčne določbe 

1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki 
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po 
določbah tega sporazuma, je na podlagi vzajemnosti oproščen 
plačila cestnih pristojbin in vseh drugih davkov v zvezi z 
lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil kakor tudi 
posebnih davkov na prevozne storitve. 

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih standardnih rezervoarjih 
vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva in rezervni 
deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni vseh uvoznih 
carin pod pogojem, da prevoznik upošteva ustrezne carinske 
predpise. 

3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se 
v državi gostiteljici plačujejo cestnine in druge dajatve za 
uporabo cestnega omrežja ali mostov. Cestnine in druge 
pristojbine se prevoznikom obeh pogodbenic zaračunavajo 
brez razlikovanja. 

10. člen 
Masa in dimenzije 

1. Največja dovoljena masa, osne obremenitve in dimenzije vozila 
ne smejo preseči tistih, ki so vpisane v registracijskem 
dokumentu vozila, in ne zgornjih meja, veljavnih v državi 
gostiteljici. 

2. Pri prekoračitvah dovoljenih mas in dimenzij je v državi 
gostiteljici možno opraviti tak prevoz le s posebnim 
dovoljenjem, za katerega je treba zaprositi pred začetkom 
opravljanja prevoza. 

11. člen 
Oprema in druge značilnosti 

1. Vozila za prevoz nevarnega ali pokvarljivega blaga morajo 
biti opremljena v skladu z zahtevami konvencij ADR in ATP. 

2. Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanje in 
nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, mora 
biti v skladu z določbami sporazuma AETR. 

3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru tega sporazuma 
spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo stroge varnostne in 
ekološke standarde. 

4. Skupni odbor, naveden v 14. členu tega sporazuma, lahko pri 
odločanju o kvotah in prihodnji liberalizaciji ugodneje 
obravnava vozila, ki izpolnjujejo najsodobnejše varnostne in 
ekološke standarde. 

12. člen 
Nadzor 

Dovolilnice, dovoljenja, kontrolne in druge dokumente po tem 
sporazumu kakor tudi vse druge dokumente, ki se zahtevajo na 
podlagi mnogostranskih ali dvostranskih sporazumov ali po 
notranjem pravu, morajo biti v vozilu in jih je treba pokazati na 
zahtevo nadzornega organa države gostiteljice. 

13. člen 
Obveznosti prevoznikov in kršitve 

1. Prevozniki ene pogodbenice in posadke njihovih vozil 
na ozemlju druge pogodbenice spoštovati veljavne zakon 
predpise te države. 

2. Če prevoznik ene pogodbenice krši določbe tega spora^1^ 
pogodbenica, na ozemlju katere je bila storjena kršitev, 
vpliva na svoje lastne pravne postopke uradno obvesti o 
pogodbenico, ki bo ukrepala v skladu s svojimi notra"' 
zakoni. V posebej hudih primerih lahko pristojni organ o<i 

2. 

gostiteljice začasno prepove vstop, dokler ne sp . 
odločitve pristojni organ v državi, kjer ima prevoznik s 
podjetja. Pogodbenici druga drugo obveščata o spreJ 
odločitvah. 

14. člen 
Sodelovanje in skupni odbor 

Pristojna organa pogodbenic ukreneta vse P0,r®bn°vSe 
izvajanje in uporabo tega sporazuma in si izmenjuje'3 ^ 

i o vs" 

O pv" £ 
izmenjuješ ^ 

koristne informacije. Medsebojno se tudi obveščata o^fl 
spremembi v notranji zakonodaji, ki bi vplivala na upo1 

tega sporazuma. 

Pristojna organa si medsebojno pomagata pri izvajanju t09 
sporazuma. 

Za izvajanje tega sporazuma in reševanje vprašanj v zv®z' 
tem sporazumom pogodbenici ustanovita skupni odbor- 

V. DEL • KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 

ko s« 
1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po tem, 0 

pogodbenici medsebojno uradno obvestita o tem, ° (j 
izpolnjene notranjepravne zahteve za začetek veljav 

mednarodnih sporazumov. 

Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. 

2. Ta sporazum velja za nedoločen čas; ena ali a e(j 
pogodbenica ga lahko odpove s pisnim obvestilom. 0<W° ^ 
začne veljati tri mesece po dnevu, ko druga pogodb 
prejme obvestilo. 

bl9stil' 
V dokaz tega sta podpisana, ki sta ju za to pravilno p°° 
njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Bukarešti dne 29. maja 2002. v^0 
v slovenskem, finskem in angleškem jeziku, pri čemer so ^ 
besedila enako verodostojna in enako pravno veljavna. Pf'ra 

v razlagi prevlada angleško besedilo. 

ZA 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
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28 dajanje 

3. člen 

tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

sp°i 
Ces'ie/n 

razum med Vlado RS in Vlado R Finske o mednarodnem 
Podpi Prevozu potnikov in blaga sta v Bukarešti 29. maja 2002 
*a Prč?8 minister za promet RS g. Jakob Presečnik in minister melzveze R Finske, g. Kimmo Saši. 
"ae/o e'0<7/ 
"ađ/na 0n'tev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
ternefa S nadaW nemoten cestni prevoz potnikov in blaga, na 
"led "a^e'a vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 

avama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 
sPo razum 
in i . ure/a cestni prevoz potnikov in blaga med državama 
Pfei,ozbi'tU 6ez niuni ozemli'' kot tud' Potovanje praznih vozil, aga med ozemljema obeh pogodbenic, med krajem na 

ozemlju druge pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države ter 
v tranzitu se lahko opravlja na podlagi dovolilnic. 

Sporazum v skladu s 75. členom zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

V zvezi z ratifikacijo sporazuma za Republiko Slovenijo ne bodo 
nastale nobene finančne obveznosti. 

Ratifikacija sporazuma ne zahteva sprejem novih ali spremembo 
veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
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Predi og zakona o 

Ratifikaciji protokola za uskladitev 

0 mednarodne konvencije eurocontrol 

o SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE 

PLOVDE Z DNE 13. DECEMDRA1900 (KIPEC) 

fA 1126 -III 

vlada republike Slovenije 

D'* 2003-1811-0183 
številka: 906-05/2001-5 
HUbljana, 05.02.2004 

!!?da Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 05.02.2004 
đo|očila besedilo: 

PREDLOGA zakona o ratifikaciji protokola za 
USKLADITEV MEDNARODNE KONVENCIJE 
EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST 
ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, 

ki 
p 9a Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
o sovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 

- Samo Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- mag. Bojan Babič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

OB. ZAKON 
MPni TIFIKACIJI PROTOKOLA ZA USKLADITEV 
SorTe ARo°NE KONVENCIJE EUROCONTROL O 

DELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z 

Ratif, 

DNE 13. DECEMBRA 1960 

1. člen 

'Clra se Protokol za uskladitev Mednarodne konvencije 

EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 
13. decembra 1960, podpisan v Bruslju, 27. junija 1997. 

2. člen 

Besedilo protokola se v angleškem izvirniku ter v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

februar2004 21 poročevalec, št. 11 



PROTOKOL 
ZA USKLADITEV MEDNARODNE KONVENCIJE 

EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE 
Z DNE 13. DECEMBRA 1960 

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE, 
REPUBLIKE AVSTRIJE, 
KRALJEVINE BELGIJE, 
REPUBLIKE BOLGARIJE, 
REPUBLIKE CIPER, 
REPUBLIKE HRVAŠKE, 
KRALJEVINE DANSKE, 
KRALJEVINE ŠPANIJE, 
REPUBLIKE FRANCIJE, 
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 
HELENSKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE MADŽARSKE, 
IRSKE, 
REPUBLIKE ITALUE, 
VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG, 
REPUBLIKE MALTE, 
KNEŽEVINE MONAKO, 
KRALJEVINE NORVEŠKE, 
KRALJEVINE NIZOZEMSKE, 
REPUBLIKE PORTUGALSKE, 
ROMUNIJE, 
SLOVAŠKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 
KRALJEVINE ŠVEDSKE, 
ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, 
ČEŠKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE TURČIJE, 

upoštevaje, da razvoj zračnega prometa, potreba po poenotenju ukrepov nacionalne politike 
posameznih evropskih držav na evropsko raven in tehnološki razvoj zračnega prometa 
tajajo revizijo Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 13. decembra 1960, dopolnjene s Protokolom z dne 12. februarja 1981 zaradi 
ustanovitve enovitega evropskega sistema upravljanja zračnega prometa za nadzor splošnega 
zračnega prometa v evropskem zračnem prostoru na letališčih in okoli njih; 

upoštevaje, da bi bilo zaželeno okrepiti sodelovanje med državami v okviru 
EUROCONTROL-a zaradi učinkovite organizacije in varnega upravljanja zračnega prostora 
za civilne in za vojaške uporabnike, ki bi temeljilo na osnovnem načelu, da je treba z vidika 
uporabnikov zračnega prostora slednjega obravnavati kot nedeljiv sistem predvsem z 
oblikovanjem enotne politike, ciljev, načrtov, standardov in specifikacij, vključno z enotno 
politiko preletnih pristojbin ob posvetovanju z uporabniki storitev zračnega prometa in 
ustreznem upoštevanju obrambnih interesov; 
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upoštevaje potrebo, da bi vsem uporabnikom zračnega prostora zagotovili kar največjo 
učinkovitost ob najnižjih stroških v skladu z zahtevano stopnjo varnosti in s potrebo po 
zmanjšanju škodljivih učinkov na okolje na najmanjšo možno mero z usklajevanjem in 
povezavo služb, ki so pristojne za vodenje zračnega prometa v Evropi; 

upoštevaje, da pogodbenice priznavajo potrebo po harmonizaciji in integraciji svojih 
sistemov za upravljanje zračnega prometa, da bi vzpostavile enovit evropski sistem 
upravljanja zračnega prometa; 

upoštevaje pomembnost lokalnih pobud pri upravljanju zračnega prometa, zlasti na ravni 
letališč; 

upoštevaje, da delovanje enotnega sistema preletnih pristojbin z doslednim upoštevanjem 
smernic, ki jih je priporočila Mednarodna organizacija civilnega letalstva, zlasti kar zadeva 
nepristranskost in javnost, sestavlja finančno osnovo enovitega evropskega sistema za 
upravljanje zračnega prometa in poenostavlja posvetovanje z uporabniki; 

upoštevaje, da EUROCONTROL za pogodbenice pomeni organ za sodelovanje na področju 
upravljanja zračnega prometa; 

v želji, da bi razširile in okrepile sodelovanje z evropskimi ali mednarodnimi ustanovami, ki 
imajo interes pri opravljanju nalog, zaupanih EUROCONTROL-u, da bi povečali njegovo 
učinkovitost; 

upoštevaje torej, da bi bilo smotrno vzpostaviti mednarodni sistem za upravljanje zračnega 
prometa, ki bo deloval onkraj ozemeljskih omejitev posamezne pogodbenice v celotnem 
zračnem prostoru, ki ga konvencija zajema; 

upoštevaje, da je za pogodbenice pomembno Organizaciji zagotoviti pravna sredstva, ki so 
pomembna za izpolnitev njenih nalog, zlasti pri izteijavi preletnih pristojbin in pri 
upravljanju pretoka zračnega prometa; 

priznavajoč, da bo k varnemu in učinkovitemu uresničevanju nalog Organizacije prispevalo, 
kjer je v praksi izvedljivo, ločevanje funkcije sprejemanja predpisov od od funkcije 
opravljanja storitev; 

v želji spodbuditi druge evropske države, da postanejo članice te mednarodne organizacije; 
f 

sklenejo, kot sledi: 

I. člen 

Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. 
decembra 1960, ki je bila dopolnjena s Protokolom z dne 6. julija 1970, ta pa je bil dopolnjen 
s Protokolom z dne 21. novembra 1978,-vse to pa s Protokolom z dne 12. februaija 1981, v 
Nadaljevanju "konvencija", se s tem nadomesti s priloženim prečiščenim besedilom 
konvencije, ki vključuje besedilo konvencije, ki še velja, in dopolnila, ki jih je sprejela 
Diplomatska konferenca dne 27. junija 1997. 
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U. člen 

1. Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam pogodbenicam konvencije 27. junija 
1997. 

Prav tako bo pred dnem, ko začne veljati, na voljo za podpis vsem drugim državam, ki 
so bile povabljene na Diplomatsko konferenco, ki je ta protokol sprejela, in kateri koli 
drugi državi, ki jo je Stalna komisija pooblastila, da ga podpiše s soglasnim sklepom 
Stalne komisije. 

2. Ta protokol se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
se deponirajo pri Vladi Kraljevine Belgije. 

3. Ta protokol začne veljati 1. januarja 2000, če ga do tega datuma vse države pogodbenice 
konvencije ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo. Če ta pogoj ni izpolnjen, protokol začne 
veljati bodisi 1. julija ali 1. januarja po datumu deponiranja zadnje listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi, glede na to, ali je ta listina deponirana v prvi ali v drugi polovici 
leta. 

4. Če ta protokol podpiše država, ki ni pogodbenica konvencije in katere listina o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponira po datumu, ko ta protokol začne veljati, bo 
le-ta za zadevno državo začel veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju te listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

5. Vsaka država, ki podpiše ta protokol, a ni pogodbenica konvencije, postane podpisnica 
konvencije, s tem ko ta protokol ratificira, sprejme ali odobri. 

6. Vlada Kraljevine Belgije obvesti vlade drugih držav pogodbenic konvencije in vse 
druge države podpisnice tega protokola o vsakem podpisu, vsakem deponiranju listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi in o vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola 
v skladu s 3. in 4. odstavkom zgoraj. 

m. Člen 

Ko ta protokol začne veljati, se protokol z dne 6. julija 1970, ki je bil dopolnjen s 
Protokolom z dne 21. novembra 1978 in z XXXVIII. členom Protokola z dne 12. februarja 
1981, nadomesti s Prilogo III (z naslovom "Davčne določbe") k priloženi prečiščeni verziji 
besedila konvencije. 

IV. člen 

Ko ta protokol začne veljati, preneha veljati Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih 
poteh z dne 12. februaija 1981 in ga nadomestijo ustrezne določbe priložene prečiščenega 
besedila konvencije, vključno z njeno Prilogo IV (z naslovom: "Določbe, ki se nanašajo na 
enotni sistem preletnih pristojbin"). 
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V. Člen 

Vlada Kraljevine Belgije ta protokol registrira pri Generalnem sekretarju Združenih narodov v 
skladu s 102. členom Listine Združenih narodov in pri Svetu Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva v skladu s 83. členom Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, 
podpisane v Čikagu 7. decembra 1944. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so izkazali svoja pooblastila, za katera 
je bilo ugotovljeno, da so v skladu s pravili, podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO v Bruslju 27. junija 1997 v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, 
francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, 
norveškem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in 
turškem jeziku v enem samem izvirniku, ki se deponira v arhivu Vlade Kraljevine Belgije, ki 
vladam drugih držav podpisnic pošlje oveijene kopije. V primeru neskladnosti velja besedilo. 
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PREČIŠČENO BESEDILO, KI VKLJUČUJE VELJAVNA BESEDILA OBSTOJEČE 
KONVENCIJE IN DOPOLNILA, KI JIH JE SPREJELA 

DIPLOMATSKA KONFERENCA DNE 27. JUNUA 1997 

PREČIŠČENO BESEDILO IZVEDBENIH POGOJEV KONVENCIJE 

1. člen 

1. Da bi dosegle harmonizacijo in integracijo za vzpostavitev enotnega Evropskega sistema 
za upravljanje zračnega prometa, pogodbenice soglašajo, da bodo še naprej krepile 
sodelovanje in razvijale enotne dejavnosti na področju zračne plovbe ob ustreznem 
upoštevanju obrambnih potreb in omogočanju kar največje svobode vsem uporabnikom 
zračnega prostora v skladu z zahtevami varnosti pri zagotavljanju racionalnih storitev 
zračnega prometa in ob upoštevanju potrebe po kar največjem zmanjševanju vplivov na 
okolje, kjer je to operativno, tehnično in ekonomsko izvedljivo. 

Doseganje teh ciljev ne sme vplivati na načelo, da ima vsaka država popolno in 
izključno suverenost nad zračnim prostorom nad svojim ozemljem, niti na možnost 
vsake države, da postavlja pogoje v zvezi z varnostjo in zračno obrambo v svojem 
nacionalnem zračnem prostoru. 

S tem namenom se dogovorijo: 

(a) da bodo določale evropsko politiko na področju upravljanja zračnega 
prometa, vključno z opredelitvijo strategije in programov, katerih cilj je 
povečevati zmogljivost, kije potrebna za izpolnjevanje zahtev vseh civilnih in 
vojaških uporabnikov na racionalen način z ohranitvijo zahtevane stopnje 
varnosti; 

(b) da se bodo zavezale vzpostaviti posebne cilje, kar zadeva učinkovitost in 
racionalnost vodenja operacij zračnega prometa v svojih letalskih 
informativnih območjih, kot so navedena v Prilogi II k tej konvenciji, s 
katerim so se države na podlagi ustreznih določb Konvencije o mednarodnem 
civilnem letalstvu sporazumele o opravljanju storitev zračnega prometa ne 
glede na načela prostega gibanja v zračnem prostoru, za katerega ne velja 
suverenost države, ki izhaja iz konvencij, mednarodnih sporazumov in pravil 
ali načel običajnega mednarodnega javnega prava; 

(c) da bodo vključile mehanizme za preverjanje zmogljivosti zračnega prometa in 
sistem za določanje ciljev; 

(d) uresničevale skupen načrt usklajevanja in delovanja storitev in naprav zračne 
plovbe v Evropi; 

(e) da bodo sprejele in izvajale enotne standarde in specifikacije; 
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(f) da bodo harmonizirale predpise o storitvah zračnega prometa; .. 

(g) da bodo razvijale razpoložljivo zmogljivost za zadovoljevanje potreb 
zračnega prometa in zagotovile njeno kar najučinkovitejšo uporabo s skupno 
ustanovitvijo, delovanjem in razvojem enotnega evropskega sistema za 
upravljanje pretoka zračnega prometa v okviru uvedbe enovitega evropskega 
sistema za upravljanje zračnega prometa (ATM); 

(h) spodbujale enotna naročila sistemov in naprav zračnega prometa, 

(i) da bodo izvajale enotno politiko določanja in zaračunavanja pristojbin za 
uporabnike naprav in storitev zračne plovbe med poletom, v nadaljnjem 
besedilu: "preletne pristojbine"; 

(j) da bodo izvajale politiko, ločeno od zagotavljanja storitev, večstranskega 
razvoja in harmonizacije varnostnih predpisov na področju upravljanja 
zračnega prometa v okviru celovitega sistema letalske varnosti; 

(k) da bodo sodelovale pri projektiranju, izvajanju in nadziranju globalnega 
satelitskega navigacijskega sistema; 

(1) da bodo poiskale nove možnosti za enotno delovanje na področju 
projektiranja, izvajanja, opravljanja nadzora ah delovanja sistemov in storitev 
zračne plovbe; 

(m) v okviru koncepta "povezovalnih postopkov" (gate-to-gate) bodo razvijale 
splošno politiko in ustrezen, učinkovit in racionalen proces strateške zasnove 
in načrtovanja zračnih poti in zračnega prostora. 

2. Za ta namen ustanavljajo "Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe 
(EUROCONTROL)", v nadaljevanju "Organizacijo", ki deluje v sodelovanju z 
državnimi civilnimi in vojaškimi organi ter organizacijami uporabnikov. Organizacijo 
sestavljajo trije organi: 

(a) Generalna skupščina je organ, pristojen za oblikovanje in odobritev splošne 
politike Organizacije, vključno z: 

(i) enotno politiko preletnih pristojbin in dejavnostmi Organizacije v 
zvezi z drugimi pristojbinami; 

(ii) preverjanjem zmogljivosti in funkcijami ocenjevanja, ki jih opravlja 
Organizacija; 

(iii) določanjem ciljev Organizacije, vključno s sprejemanjem standardov, 
načrtovanjem, izvajanjem in varnostno ureditvijo, 

(iv) tehnično in finančno selekcijo glavnih okvirnih programov 
sodelovanja; 

(v) zunanjimi odnosi z državami in organizacijami ter prošnjami za 
pristop k tej konvenciji. 
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(b) Svet je organ, pristojen za izvajanje odločitev Generalne skupščine in na 
podlagi pooblastil, vseh ukrepov, ki veljajo in so obvezujoči za vse 
pogodbenice, in za nadziranje dela Agencije; 

(c) Agencija, katere statut je sestavni del Priloge I k tej konvenciji, je organ, ki 
mu je zaupano izvajanje nalog Organizacije v skladu z določbami naslednjih 
členov te konvencije in nalog, ki mu jih je naložila Generalna skupščina ali 
Svet, in sicer da predlaga ustrezne predloge in uporabi tehnične in finančne 
vire ter osebje za uresničevanje zapisanih ciljev. 

3. Sedež Organizacije je v Bruslju. 

2. člen 

1. Organizacija opravlja naslednje naloge: 

(a) razvija in potrjuje podrobne načrte harmonizacije in integracije storitev in 
sistemov zračnega prometa pogodbenic, zlasti sistemov zračne plovbe na 
letališčih in v zraku zaradi vzpostavitve enovitega evropskega sistema za 
upravljanje zračnega prometa; 

(b) usklajuje izvedbene načrte pogodbenic, da bi zagotovila približevanje 
enovitemu evropskemu sistemu za upravljanje zračnega prometa; 

(c) v imenu pogodbenic preverja in usklajuje zadeve na področju zračne plovbe, 
kijih proučujejo Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) in druge 
mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s civilnim letalstvom, ter usklajuje in 
tem organom predlaga dopolnitve ali predloge; 

(d) določa, načrtuje, razvija, vrednoti in organizira izvajanje enovitega 
evropskega sistema za upravljanje zračnega prometa; 

(e) razvija in izvaja enotni evropski sistem za upravljanje pretoka zračnega 
prometa v skupnem mednarodnem centru v okviru pododstavka (d) zgoraj; 

(f) razvija, sprejema in preveija enotne standarde, specifikacije in postopke v 
okviru sistemov in storitev upravljanja zračnega prometa; 

(g) razvija in potrjuje postopke v skladu s strategijo enotnih naročil sistemov in 
naprav zračnega prometa; 

(h) usklajuje programe pogodbenic za raziskave in razvoj na področju novih 
tehnologij zračne plovbe, zbira in razpošilja njihove rezultate ter spodbuja in 
opravlja skupne študije, poskuse in uporabne raziskave, pa tudi tehnični 
razvoj na tem področju; 

(i) vzpostavi neodvisen sistem za preveijanje zmogljivosti, ki se nanaša na vse 
vidike upravljanja zračnega prometa, vključno s politiko in načrtovanjem, 
varnostnim upravljanjem na letališčih in okoli njih ter v zračnem prostoru, kakor 
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tudi finančne in gospodarske vidike opravljenih storitev, in določi cilje, ki se 
nanašajo vse te vidike; 

(j) proučuje in spodbuja ukrepe za izboljšanje finančne in splošne učinkovitosti 
na področju zračne plovbe; 

(k) razvija in potijuje enotna merila, postopke in načine za zagotovitev kar 
največje učinkovitosti in kakovosti sistemov za upravljanje zračnega prometa 
in storitev zračnega prometa; 

(1) razvija predloge za harmonizacijo evropskih predpisov o storitvah zračnega 
prometa; 

i 

(m) podpira izboljšanje učinkovitosti in prožnosti pri uporabi zračnega prostora 
med civilnimi in vojaškimi uporabniki; 

(n) razvija in potijuje usklajeno ali enotno politiko za izboljšanje upravljanja 
zračnega prometa na letališčih in okoli njih; 

(o) razvija in potijuje enotna merila za izbiro in enotno politiko usposabljanja, 
pridobivanja licenc in preveijanja znanja zaposlenih v storitvah zračnega 
prometa; 

(p) razvija, oblikuje in izvaja elemente prihodnjega enotnega evropskega sistema, 
ki so ji ga zaupale pogodbenice; 

(q) oblikuje, obračunava in pobira preletne pristojbine za pogodbenice, ki so 
vključene v enoten sistem preletnih pristojbin po Prilogi IV; 

(r) določa in izvaja mehanizem za večstranski razvoj in harmonizacijo varnostne 
ureditve na področju upravljanja zračnega prometa; 

(s) izvaja katere koli druge naloge, ki so povezane z načeli in cilji te konvencije. 

2. Na zahtevo ene ali več pogodbenic in na podlagi posebnega sporazuma ali sporazumov 
med Organizacijo in zadevnimi pogodbenicami lahko Organizacija: 

(a) pomaga tem pogodbenicam pri načrtovanju, opredelitvi in postavitvi sistemov 
in storitev zračnega prometa; 

(b) zagotavlja in opravlja v celoti ali delno storitve in upravlja naprave zračnega 
prometa za te pogodbenice; 

(c) pomaga tem pogodbenicam pri oblikovanju, obračunavanju in pobiranju 
pristojbin, ki jih te nalagajo uporabnikom storitev zračne plovbe in ki niso 
vključene v Prilogo IV te konvencije. 

\ 
3. Organizacija lahko: 

(a) sklepa posebne sporazume z nepogodbenicami, ki so zainteresirane za 
sodelovanje pri uresničevanju nalog iz 1. odstavka 2. člena; 
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(b) na zahtevo nepogodbenic ali drugih mednarodnih organizacij zanje opravlja 
katere koli druge naloge iz tega člena na podlagi posebnih sporazumov med 
Organizacijo in zadevnimi pogodbenicami. 

4. Organizacija zagotavlja, da se, kolikor je v praksi izvedljivo, njene funkcije opravljanja 
storitev, zlasti tistih po pododstavkih (e), (g), (p) in (q) 1. odstavka 2. člena, 2. odstavka 2. 
člena in pododstavka (b) 3. odstavka 2. člena, uresničujejo neodvisno od njene funkcije 
sprejemanja predpisov. 

5. Za olajšanje opravljanja svojih nalog lahko Organizacija na podlagi odločitve Generalne 
skupščine ustanovi podjetja, za katera veljajo posebni členi združevanja, ki temeljijo bodisi 
na mednarodnem javnem pravu ah na notranji zakonodaji pogodbenice, ah pridobi 
večinski lastninski delež v takih podjetjih 

3. člen 

1. Ta konvencija velja za storitve zračne plovbe na zračnih poteh, s tem povezane storitve 
ob pristajanju in vzletanju ter storitve zračnega prometa na letališčih v letalskih 
informativnih območjih, navedenih v Prilogi II. 

2. (a) Vsako dopolnilo, ki ga želi pogodbenica vključiti v seznam letalskih 
informativnih območij v Prilogi II, mora Generalna skupščina sprejeti s 
soglasjem vseh glasujoč ih, če bi to dopolnilo povzročilo spremembo meja 
zračnega prostora po tej konvenciji. 

(b) Vsako dopolnilo, ki take spremembe ne povzroči, mora zadevna pogodbenica 
kljub temu sporočiti Organizaciji. 

3. Za namene te konvencije izraz "zračni promet" zajema civilne zrakoplove in tiste 
vojaške, carinske in policijske zrakoplove, ki se ravnajo po postopkih Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva. 

Na podlagi posebnega sporazuma iz pododstavka (b) 2. odstavka 2. člena lahko 
pogodbenica zahteva, da se izraz "zračni promet" uporablja za drug zračni promet, ki 
poteka na njenem ozemlju. 

4. člen 

Organizacija je pravna oseba. Na ozemlju pogodbenic ima največjo pravno sposobnost, ki jo 
za pravne osebe dovoljuje notranje pravo; med drugim ima pravico pridobiti in prenašati 
lastništvo premičnin in nepremičnin in nastopati kot stranka na sodišču. Razen v primerih, 
ko ta konvencija ali priloženi statut navajata drugače, jo zastopa Agencija, ki deluje v 
njenem imenu. Agencija upravlja premoženje Organizacije. 
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5. člen 

1. Generalno skupščino sestavljajo predstavniki pogodbenic na ministrski ravni. Vsaka 
pogodbenica lahko imenuje več delegatov, zlasti zaradi zastopanja interesov tako 
civilnega letalstva kot nacionalne obrambe, vendar ima samo en glas. • 

2. Svet sestavljajo predstavniki pogodbenic na ravni generalnih direktorjev za civilno 
letalstvo. Vsaka pogodbenica lahko imenuje več delegatov, zlasti zaradi zastopanja 
interesov tako civilnega letalstva kot nacionalne obrambe, vendar ima samo en glas. 

3. Za zadeve, povezane z enotnim sistemom preletnih pristojbin, Generalno skupščino in 
Svet sestavljajo predstavniki pogodbenic, ki so vključene v enotni sistem preletnih 
pristojbin pod pogoji, določenimi v Prilogi IV. 

4. Predstavnike mednarodnih organizacij, ki lahko prispevajo k delu Organizacije, 
Generalna skupščina ali Svet povabi, kadar je to primerno, da kot opazovalci sodelujejo 
v organih Organizacije. 

6. člen 

1. Generalna skupščina sprejema odločitve, ki zadevajo pogodbenice, Svet in Agencijo, 
zlasti v primerih, navedenih v pododstavku (a) 2. odstavka 1. člena. 

Poleg tega Generalna skupščina: 

(a) imenuje generalnega direktorja Agencije na priporočilo Sveta; 

(b) ima pravico, da se v imenu Organizacije obme na Stalno arbitražno sodišče 
v Haagu za primere, navedene v 34. členu; 

(c) določi načela, ki veljajo za delovanje enotnega evropskega sistema za 
upravljanje pretoka zračnega prometa, omenjenega v pododstavku (e) 
1. odstavka 2. člena; 

(d) odobri dopolnila k Prilogi I v skladu s pogoji glasovanja, določenimi v 
1. odstavku 8. člena; 

(e) odobri dopolnila k Prilogama II in IV v skladu s pogoji glasovanja v 
3. odstavku 8. člena; 

(f) občasno pregleda naloge Organizacije. 

2. Pri oblikovanju enotne politike preletnih pristojbin Generalna skupščina med drugim: 

(a) uvaja načela za ocenjevanje stroškov, ki jih pogodbenice in Organizacija 
zaračunavajo uporabnikom za opravljene preletne storitve in uporabo naprav za zračno 
plovbo; 

(b) določi način izračuna preletnih pristojbin; 
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(c) določi načela glede oprostitve plačila preletnih pristojbin in se lahko tudi 
odloči, da za nekatere kategorije preletov, ki so na ta način oproščeni plačila 
preletnih pristojbin po Prilogi IV, stroške, ki nastanejo v zvezi s preletnimi 
storitvami in napravami zračne plovbe, plačajo neposredno pogodbenice 
same; 

(d) odobri poročila Sveta, ki se nanašajo na preletne pristojbine. 

3. Generalna skupščina lahko: 

(a) Svetu predloži v pregled katero koli zadevo, ki je v njeni pristojnosti; 

(b) kadar je potrebno, pooblasti Svet za odločanje o zadevah, ki sodijo v njeno 
splošno pristojnost, kot so navedene v pododstavku (a) 2. odstavka 1. člena; 

(c) ustanovi druge pomožne organe, za katere meni, da so potrebni. 

7- člen 

1. Svet na podlagi pooblastil, ki mu jih podeljuje ta konvencija, lahko sprejema odločitve v 
zvezi s pogodbenicami pri nalogah, ki jih navaja 1. odstavek 2. člena. 

2. Svet na podlagi nadzornih pooblastil, ki mu jih v zvezi z Agencijo podeljuje ta konvencija: 

(a) potrjuje po posvetu z organizacijami, ki zastopajo uporabnike zračnega prostora 
in jih je Svet priznal, petletne in letne delovne programe Agencije, ki mu jih ta 
predloži za uresničevanje nalog iz 2. člena, skupaj s petletnim finančnim 
načrtom in proračunom, vključno s finančnimi obveznostmi, poročilom 
Agencije o dejavnosti in poročili, predloženimi v skladu s pododstavkom (c) 2. 
odstavka 2. člena, 3. odstavkom 10. člena in 1. odstavkom 11. člena statuta 
Agencije; 

(b) potrjuje načela, ki urejajo splošen ustroj Agencije; 

(c) nadzira dejavnosti Agencije na področju pristojbin zračne plovbe; 

(d) določa po posvetu z organizacijami, ki zastopajo uporabnike zračnega prostora 
in jih je Svet priznal, splošne pogoje delovanja enotnega evropskega sistema za 
upravljanje pretoka zračnega prometa iz pododstavka (e) 1. odstavka 2. člena, 
ob doslednem upoštevanju pravic, ki jih uživajo države v zvezi z upravljanjem 
svojega zračnega prostora. Ti splošni pogoji med drugim določajo pravila, ki se 
uporabljajo, in postopke za evidentiranje nespoštovanja teh pravil; 

(e) izdaja navodila Agenciji na podlagi njenih rednih poročil ali kadar koli se mu to 
zdi potrebno za uresničevanje nalog, zaupanih Agenciji, in odobri dogovore o 
sodelovanju med Agencijo in zadevnimi nacionalnimi organizacijami, da 
Agenciji omogoči sprožanje ustreznih predlogov; 

(f) imenuje na predlog generalnega direktoija podjetje za revizorsko svetovanje, ki 
pomaga revizorskemu odboru pri prevajanju stanja vseh prejemkov in 
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odhodkov; 

(g) za storitve Agencije lahko zahteva upravni in tehnični nadzor, 

(h) generalnemu direktorju podeli pravico do razpolaganja s proračunom; 

(i) odobri imenovanje generalnega direktorja, ki so ga predlagali direktorji 
Agencije; 

(j) odobri statut generalnega direktoija, kadrovski pravilnik, finančne predpise in 
predpise o pogodbah; 

(k) lahko izdaja dovoljenja za pogajanja Agencije o posebnih sporazumih iz 
2. člena, sprejme sporazume, ki so bili predmet pogajanj pred njihovo 
predložitvijo Generalni skupščini v odobritev, ali sklene takšne sporazume v 
primerih, ko je Svet dobil pooblastilo v skladu z določbami 3. odstavka 13. 
člena; 

(1) odobri Pravilnik o varstvu podatkov; 

(m) pri opravljanju nalog, določenih v pododstavku (f) 1. odstavka 2. člena, določi 
pravila in postopke, ki se uporabljajo za standarde, specifikacije in prakso 
sistemov ter storitev upravljanja zračnega prometa. 

3. Svet ustanovi Komisijo za preverjanje zmogljivosti in Komisijo za varnostno ureditev. 
Ti komisiji pošiljata ustrezne predloge Svetu, agencijske službe, ki imajo potrebno 
stopnjo samostojnosti, pa jim dajejo administrativno podporo in pomoč. 

4. Svet ustanovi Stalni civilno-vojaški odbor. 

5. Svet ustanovi Revizorski odbor, ki mu lahko podeli naloge in za posebna področja dela 
tudi pooblastila. 

6. Svetu lahko pomagajo drugi odbori za druga področja dejavnosti Organizacije. 

7. Svet lahko zaupa naloge in za posebna področja dela tudi pooblastila Stalnemu civilno- 
vojaškemu odboru in drugim odborom, ki so nastali po začetku veljavnosti te 
konvencije. Takšno podeljevanje nalog ali pooblastil Svetu ne sme onemogočiti, da bi 
imel vsak trenutek možnost sprožiti določenih Zadev v okviru svojih nalog splošnega 
nadzora. 

8. člen 

1. Odločitve, ki jih v zvezi s pogodbenicami sprejema Generalna skupščina, zlasti tiste na 
podlagi pododstavka (a) 2. odstavka 1. člena in prvega pododstavka 1. odstavka 6. člena, 
oziroma odločitve Sveta na podlagi pododstavka (b) 2. odstavka 1. člena in 1. odstavka 
7. člena se potrdijo z večino glasov pod pogojem, da ta večina pomeni vsaj tri četrtine 
ponderiranih glasov glede na ponderiranje, določeno vil. členu, in vsaj tri četrtine 
glasujočih pogodbenic. 
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To pravilo se uporablja tudi za odločitve v primerih, navedenih v pododstavkih (i), (p), 
(r) in (s) 1. odstavka 2. člena, 5. odstavku 2. člena, v pododstavkih ( a), (c) in (d) 1. 
odstavka 6. člena, 2. odstavku 6. člena, v (b) pododstavku 3. odstavka 6. člena, v (d), (j) 
in (k) pododstavkih 2. odstavka 7. člena, v 3., 6. in 7. odstavku 7. člena, 12. členu ter 2. 
in 3. odstavku 13. člena. 

To pravilo se uporablja tudi za odločitve, sprejete v smislu 3. člena Priloge IV. Kadar se 
te odločitve nanašajo na razrede, tarife in pogoje izvajanja sistema preletnih pristojbin 
po pododstavku (c) 3. člena Priloge IV, ne veljajo za pogodbenico, ki je glasovala proti. 
V tem primeru ta pogodbenica predloži izjavo o svojih razlogih in ne sme omajati 
enotne politike, kot je opredeljena v 2. odstavku 6. člena. 

2. Odločitve, ki jih v zvezi z Agencijo sprejema Generalna skupščina, zlasti tiste na 
podlagi pododstavkov (a) in (c) 2. odstavka 1. člena in 1. pododstavka prvega odstavka 
6.člena, oziroma odločitve, ki jih sprejema Svet na podlagi pododstavkov (b) in (c) 2. 
odstavka 1. člena, se potrdijo z večino glasov pod pogojem, da ta večina predstavlja več 
kot polovico ponderiranih glasov glede na ponderiranje, določeno vil. členu, in več kot 
polovico glasujočih pogodbenic. Pri posebno pomembnih zadevah, in kadar je vsaj ena 
tretjina pogodbenic upravičena do glasovanja, pomeni večina vsaj tri četrtine glasov 
namesto ene polovice. 

To pravilo se uporablja tudi za odločitve v primerih, navedenih v pododstavku (b) 1. 
odstavka 6. člena, pododstavku (a) 3. odstavka 6. člena, pododstavkih (a), (b) in (c) 2. 
odstavka 7. člena in pododstavkov (e) do (i) 2. odstavka 7. člena, pododstavkov (1) in 
(m) 2. odstavka 7. člena, 2.odstavka 9. člena in 2. odstavka 10. člena. 

3. Kljub temu se odločitve sprejemajo soglasno glede na prošnje za pristop k Organizaciji, 
kot to navaja 39. člen, in dopolnila k Prilogi II, razen v primeru, ki ga navaja 
pododstavek (b) 2. odstavka 3. člena, in k Prilogi IV, ter pogoje odstopa ali pristopa po 4 
in 5. odstavku 36. člena ter 3. in 4. odstavku 38. člena. 

4. Odločitve, ki jih sprejemata Generalna skupščina in Svet, so obvezujoče za pogodbenice 
in za Agencijo na podlagi določb 9. člena. 

9. člen 

1. Kadar pogodbenica obvesti Generalno skupščino ali Svet, da ji prevladujoči nacionalni 
razlogi, kot so interesi državne obrambe in varnosti, preprečujejo ravnati v skladu z 
odločitvami, sprejetimi z večino glasov, kot to določa 1. odstavek 8. člena zgoraj, lahko 
odstopi od teh odločitev, če v sporočilu Generalni skupščini ali Svetu razloži svoje 
razloge in da izjavo o tem, ali: 

(a) se njen odstop nanaša na zadevo, glede katere ni ugovorov, da velja za druge 
pogodbenice, s terrP da se razume, da pogodbenica, ki je odstopila, te 
odločitve ne bo izvajala ali pa jo bo izvajala samo deloma; 

(b) se ta odstop nanaša na tako pomembno vprašanje nacionalne obrambe in 
varnosti, da do izvajanja te odločitve sploh ne sme priti, dokler se ne sprejme 
drugačna odločitev v skladu z dogovori, opisanimi v pododstavku (b) 
2. odstavka spodaj. 
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2. (a) Če nastopijo okoliščine iz pododstavka (a) 1. odstavka zgoraj, mora generalni 
direktor posredovati Generalni skupščini ali Svetu vsaj letna poročila, iz 
katerih bo razvidno napredovanje k takšni situaciji, v kateri nobena 
pogodbenica ne bo odstopila. ■ —   

(b) Če nastopijo okoliščine iz pododstavka (b) 1. odstavka zgoraj, je treba odložiti 
izvajanje te odločitve in jo v roku, ki ga je treba še določiti, predložiti 
Generalni skupščini, ki sprejme ponovno odločitev, četudi je prvotno 
odločitev sprejel Svet. Če se na podlagi tega ponovnega proučevanja zgodi, da 
druga odločitev potrdi prvo, lahko pogodbenica od tega odstopi pod pogoji, 
določenimi v pododstavku (a) 1. odstavka zgoraj. Generalna skupščina v 
obdobju, ki ni daljše od enega leta, preveri prvotno odločitev. 

3. V vojni ali sporu določbe te konvencije ne vplivajo na svobodno ravnanje katere koli 
prizadete pogodbenice. Isto načelo velja za krizno stanje ali izredne razmere. Predvsem 
pa lahko vsaka pogodbenica začasno privzame odgovornost nad delom ali celoto 
storitev zračnega prometa v zračnem prostoru, ki je pod njenim nadzorom, v primeru 
prevladujočih nacionalnih interesov, zlasti na področju obrambe. Evropska arhitektura 
sistema za upravljanje zračnega prometa bi morala omogočiti učinkovit prevzem teh 
storitev v skladu z zahtevami pogodbenic. 

10. člen 

1. Letni prispevek vsake pogodbenice v proračun se določi za vsako proračunsko leto v 
skladu z naslednjim pravilom: 

(a) prvotnih 30 % prispevkov se izračuna sorazmerno z vrednostjo bruto 
domačega proizvoda pogodbenice, kot je določeno v 2. odstavku spodaj; 

(b) nadaljnjih 70 % prispevkov se izračuna sorazmerno z vrednostjo stroškovne 
osnove naprav zračnih poti pogodbenice, kot je določeno v 3. odstavku 
spodaj. 

2. Bruto domači proizvod, ki se uporablja za izračun, je vzet iz statistike, ki jo vodi 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj - če pa ta nima podatkov, pa iz podatkov 
drugega organa, ki je enako zanesljiv in ki ga s sklepom določi Svet - tako, da se izračuna 
aritmetično povprečje zadnjih treh let, za katera so ti podatki na voljo. Vrednost bruto 
domačega proizvoda se izračuna na podlagi faktoija stroškov in tekočih cen, izraženih v 
ustrezni evropski obračunski enoti. 

3. Stroškovna osnova naprav zračnih poti, ki se uporablja za izračun, pomeni stroškovno 
osnovo predzadnjega leta pred zadevnim obračunskim letom. 
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11. člen 

1. Ponderiranje, omenjeno v 8. členu, se opravi po naslednji tabeli: 

Letni prispevek pogodbenice kot odstotek 
■vsote letnih prispevkov vseh pogodbenic 

Število 
glasov 

Od 1 do manj kot 2 % 
Od 2 do manj kot 3 % 
Od 3 do manj kot 4 % 
Od 4" do manj kot 6 % 
Od 6 do manj kot 7 % 
Od 7" do manj kot 9 % 
Od 9 do manj kot 11 % 
Od 11 do manj kot 13 % 
Od 13 do manj kot 15 % 
Od 15 do manj kot 18 % 
Od 18 do manj kot 21 % 
Od 21 do manj kot 24% 
Od 24 do manj kot 27 % 
Od 27 do manj kot 30 % 
30% 

Manj kot 1% 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

2. Število glasov se prvič ugotovi na dan začetka veljavnosti Protokola, na voljo za podpis 
v Bruslju leta 1997, v zvezi z zgornjo tabelo in v skladu s pravilom v 10. Členu zgoraj za 
določanje letnih prispevkov pogodbenic v proračun Organizacije. 

3. Ob pristopu države se število glasov pogodbenic ponovno določi v skladu z enakim 
postopkom. 

4. Število glasov se določi vsako leto znova v skladu z zgoraj navedenimi določbami. 

Generalna skupščina in Svet sestavita svoj pravilnik, vključno s pravili o volitvah 
predsednika, podpredsednika, ter pravila o volilnem postopku in kvorumu. 

1. Organizacija z ustreznimi državami in drugimi mednarodnimi organizacijami vzdržuje 
stike, ki so potrebni za uresničevanje njenih ciljev. 

2. Generalna skupščina je, ne da bi to nasprotovalo določbam pododstavka (k) 2. odstavka 
7. člena, 3. odstavka tega člena in 15. člena, izključno pooblaščena za sklepanje 
posebnih sporazumov v imenu Organizacije, ki so potrebni za izvajanje nalog, določenih 
v 2. členu. 

3. Generalna skupščina lahko na predlog Sveta le-temu zaupa odločanje o sklenitvi posebnih 

12. člen 

13. člen 
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sporazumov, ki so potrebni za uresničevanje nalog, določenih v 2. členu. 

14. člen 

Posebni sporazumi, omenjeni v 2. členu, predpisujejo naloge, pravice in dolžnosti strank v 
sporazumu skupaj s finančnimi dogovori in določajo ustrezne ukrepe. O takih sporazumih se 
lahko dogovori Agencija v skladu z določbami pododstavka (k) 2. odstavka 7. člena. 

15. člen 

V okviru navodil, ki jih izda Svet, lahko Agencija vzpostavlja stike, ki so nujni za 
usklajevanje zračnega prometa in delovanje služb Agencije, z ustreznimi javnimi ali 
zasebnimi tehničnimi službami pogodbenic, nepogodbenic ah mednarodnih organizacij. Za 
ta namen lahko Agencija v imenu Organizacije sklepa pogodbe povsem administrativne, 
tehnične ali gospodarske narave, če je to potrebno za njeno delovanje, pod pogojem, da o 
tem obvesti Svet. 

16. člen 

1. Kjer je to potrebno, se v skladu z notranjim pravom in s posledicami, ki izhajajo iz 
njegovih določb v zvezi z razlastitvijo v javnem interesu, prizna status javnega interesa 
za pridobitev nepremičnin, potrebnih za namestitev naprav Organizacije, če s tem 
soglaša zadevna vlada. Če pridobitev takega premoženja s prijateljskim sporazumom ni 
mogoča, lahko postopek razlastitve zaradi javnega interesa sprožijo pristojni organi v 
zadevni državi v skladu z notranjim pravom. 

2. Na ozemlju pogodbenic, kjer niso določeni postopki, omenjeni v prejšnjem odstavku, 
lahko Organizacija uporabi tiste postopke prisilnega odkupa, ki se lahko uporabijo v 
korist civilnega letalstva in telekomunikacij. 

3. Pogodbenice priznavajo Organizaciji pravico, da glede katerih koli naprav in služb, 
nameščenih oziroma ustanovljenih v njenem imenu na njihovem ozemlju, uporabi 
notranje pravo, ki se nanaša na omejitve pravic lastnikov nepremičnin, kot velja v 
primeru javnega interesa za domače službe z enako nalogo, posebej glede služnosti v 
javnem interesu. 

4. Organizacija poravna stroške, ki izhajajo iz uresničevanja določb tega člena, skupaj z 
izplačili odškodnin v skladu s pravom države, na ozemlju katere je premoženje. 

17. člen 

Pri opravljanju nalog Organizacije, določenih v pododstavku (b) 2. odstavka 2. člena, se 
Agencija ravna po predpisih, ki veljajo na ozemljih pogodbenic in v zračnem prostoru, v 
katerem so ji zaupane storitve v zračnem prometu z mednarodnimi sporazumi, katerih 
pogodbenice so. 
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18. člen 

Pri opravljanju nalog Organizacije, določenih v pododstavku (b) 2. odstavka 2. člena, 
Agencija v mejah svojih pooblastil za storitve v zračnem prometu daje vsa potrebna navodila 
vodjem zrakoplovov. Vodje zrakoplovov so se dolžni ravnati po teh navodilih, razen ob višji 
sili, omenjeni v predpisih, navedenih v prejšnjem členu. 

19. člen 

1. Pri opravljanju nalog, predvidenih v pododstavku (e) 1. odstavka 2. člena, Organizacija 
določa v skladu s splošnimi pogoji iz pododstavka (d) 2. odstavka 7. člena potrebne 
ukrepe in jih sporoči letalskim prevoznikom in ustreznim službam zračnega prometa. 
Pogodbenice zagotovijo, da se letalski prevozniki, vodje zrakoplovov in ustrezne službe 
zračnega prometa po njih ravnajo, razen če jim to preprečujejo nujni varnostni razlogi. 

2. Za skladnost storitev zračnega prometa pogodbenice s splošnimi pogoji in ukrepi iz 1. 
odstavka zgoraj je izključno odgovorna omenjena pogodbenica. 

3. Če se vodja zrakoplova ali letalski prevoznik ne ravna po splošnih pogojih ali ukrepih iz 
1. odstavka zgoraj, lahko na zahtevo Organizacije sproži postopek proti kršilcu: 

(a) pogodbenica, kjer je bila evidentirana kršitev, na svojem ozemlju; 

(b) Organizacija na podlagi pristojnosti, navedene v 35. členu, če se pogodbenica, 
v kateri naj bi postopki potekali, s tem strinja. 

4. Pogodbenice v svojo notranjo zakonodajo vključijo določbe, ki zagotavljajo spoštovanje 
splošnih pogojev, določenih v pododstavku (d) 2. odstavka 7. člena. 

20. člen 

Pri opravljanju nalog Organizacije, določenih v pododstavku (e) 1. odstavka 2. člena, in kjer 
je to ustrezno, v pododstavku (b) 2. odstavka 2. člena, se kršitve predpisov zračne plovbe, 
storjene v zračnem prostoru, v katerem so službe zračnega prometa zaupane Agenciji, 
evidentirajo v poročilih uslužbencev, ki jih Agencija v ta namen posebej pooblasti ne glede 
na pravico, ki jo imajo uslužbenci pogodbenic po notranjem pravu do poročanja o enakih 
kršitvah. Zgoraj omenjena poročila imajo pri domačih sodiščih enako veljavo kot tista, kijih 
sestavijo državni uslužbenci, pooblaščeni za poročanje o enakih kršitvah. 

21. člen 

1. Kroženje publikacij in drugih informativnih gradiv, ki jih razpošilja Organizacija v zvezi 
s svojo uradno dejavnostjo, se ne sme z ničimer omejevati. 

2. Pri svojih uradnih sporočilih in prenosu vseh svojih dokumentov Organizacija uživa 
obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo vsaka pogodbenica dodeljuje primerljivim 
mednarodnim organizacijam. 
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22. člen 

1. Organizacija je na ozemljih pogodbenic ob ustanovitvi, razpustitvi ali likvidaciji 
oproščena vseh dajatev, davkov in pristojbin. 

2. Organizacija je oproščena vseh dajatev, davkov in pristojbin pri pridobitvi nepremičnin, 
potrebnih za opravljanje njenih nalog. 

3. Organizacija je oproščena vseh neposrednih davkov, ki veljajo zanjo kakor tudi za njeno 
premoženje, sredstva in dohodke. 

4. Organizacija je oproščena vseh posrednih stroškov, ki izhajajo iz odobritve posojil in ki 
bremenijo Organizacijo. 

5. Organizacija je oproščena vsakršnega obdavčenja izjemne ali diskriminacijske narave. 

6. Oprostitve, predvidene v tem členu, ne veljajo za davke in pristojbine, ki se pobirajo kot 
plačilo za komunalne storitve. 

23. člen 

1. Organizacija je oproščena vseh carinskih dajatev in davkov ali pristojbin z enakim 
učinkom, razen pristojbin za opravljene storitve. Izvzeta je iz vseh uvoznih ali izvoznih 
prepovedi ali omejitev glede materialov, opreme, zalog in drugih predmetov, ki jih 
uvozi za uradno uporabo Organizacije in ki so namenjeni za zgradbe in naprave 
Organizacije ali za njeno delovanje. 

2. Tako uvoženo blago se na ozemlju pogodbenice, na katero je bilo vneseno, ne sme 
prodajati, posojati ali odtujiti brezplačno ali za plačilo, razen pod pogoji, ki jih določi 
vlada zadevne pogodbenice. 

3. Za zagotovitev, da bodo materiali, oprema, zaloge in drugi predmeti, omenjeni v prvem 
odstavku in uvoženi za uporabo Organizacije, dejansko dostavljeni Organizaciji in 
dejansko uporabljeni v njenih uradnih zgradbah in napravah ah za njeno delovanje, se 
lahko izvajajo kakršni koli nadzorni ukrepi, za katere se meni, da bodo učinkoviti. 

4. Poleg tega je Organizacija oproščena vseh carinskih dajatev in izvzeta iz vseh uvoznih 
ali izvoznih prepovedi ali omejitev za publikacije, na katere se nanaša 13. člen 
priloženega statuta. 

24. člen 

1. Organizacija lahko poseduje katero koli valuto in ima račune v kateri koli valuti, če je to 
potrebno za izvajanje transakcij za lastne potrebe. 

2. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo v skladu s pogoji, predpisanimi v notranjimi pravili 
ali v mednarodnih sporazumih, izdale Organizaciji potrebna dovoljenja za vsa nakazila 
sredstev, potrebnih za ustanovitev in delovanje Organizacije, skupaj z izdajo in 
odplačevanjem posojil, če je izdajo teh posojil odobrila vlada zadevne pogodbenice. 
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25. člen 

1. Agencija lahko zaposli strokovne delavce, ki so državljani pogodbenic. 

2. Osebje Organizacije in družinski člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, je 
tako kot osebje primerljivih mednarodnih organizacij izvzeto iz ukrepov, ki omejujejo 
priseljevanje in urejajo prijavljanje tujcev. 

3. (a) Pogodbenice ob mednarodnih krizah osebju Organizacije in njihovim 
družinskim članom, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, dodeljujejo 
enake možnosti za repatriacijo kot osebju drugih mednarodnih organizacij. 

t 

(b) Določbe pododstavka (a) zgoraj ne vplivajo na obveznosti osebja do 
Organizacije. 

4. Pri določbah 1. in 2. odstavka tega člena niso dovoljene nikakršne izjeme, razen iz 
razlogov javne morale, javne varnosti ali javnega zdravja. 

5. Osebje Organizacije: 

(a) je oproščeno carinskih dajatev in pristojbin, razen tistih, ki se nanašajo na 
opravljene storitve ob uvozu osebnih predmetov, premičnin in drugih 
gospodinjskih potrebščin, ki niso novi in ki jih prinesejo iz tujine, ko se prvič 
preselijo na zadevno ozemlje, in ob ponovnem izvozu istih predmetov ah 
premičnin, ko prenehajo opravljati svojo funkcijo; 

(b) lahko ob prevzemu svojih dolžnosti na ozemlju katere koli države 
pogodbenice začasno uvozi svoj osebni avtomobil brez plačila carine in ga 
pozneje, vendar najkasneje ob prenehanju opravljanja svoje funkcije, znova 
izvozi brez plačila dajatev; v obeh primerih ob tem uveljavljajo vse pogoje, za 
katere vlada zadevne pogodbenice v vsakem posameznem primeru meni, da 
so potrebni; 

(c) uživa nedotakljivost vseh svojih listin in dokumentov. 

6. Pogodbenice ugodnosti, omenjene v pododstavkih (a) in (b) 5. odstavka, svojim 
državljanom niso dolžne podeliti. 

7. Poleg privilegijev, oprostitev in ugodnosti za osebje Organizacije uživa generalni 
direktor Agencije imuniteto pred kazenskim pregonom za dejanja, skupaj z izrečenimi in 
zapisanimi besedami, stoijena pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti; ta imuniteta ne velja 
za prometne prekrške ali za škodo, ki jo povzroči njegovo motorno vozilo ali motorno 
vozilo, ki ga vozi. 

8. Zadevne vlade sprejmejo vse ukrepe, potrebne za neovirana nakazila neto plač. 

26. člen 

Predstavniki držav pogodbenic pri opravljanju svojih dolžnosti med potovanjem do kraja 
sestanka in med vračanjem uživajo nedotakljivost vseh svojih listin in dokumentov. 
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27. člen 

Organizacija ima svoj sistem socialnega zavarovanja, zato so Organizacija, generalni 
direktor in osebje Organizacije oproščeni plačila obveznih prispevkov v državne ustanove 
socialnega zavarovanja, ne da bi to vplivalo na sporazume med Organizacijo in 
pogodbenicami, obstoječe ob začetku veljavnosti tega Protokola, ki je na voljo za podpis v 
Bruslju leta 1997. 

28. člen 

1. Pogodbene obveznosti Organizacije ureja pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo. 

2. Kar zadeva nepogodbene obveznosti, Organizacija plača odškodnino za škodo, nastalo 
zaradi malomarnosti njenih organov ah njenih zaposlenih med izpolnjevanjem njihovih 
službenih dolžnosti, če jim je to škodo mogoče pripisati. Zgornja določba ne izključuje 
pravice do drugih odškodnin po notranjem pravu pogodbenic. 

29. člen 

1. (a) Naprave Organizacije so nedotakljive. Premoženje in sredstva Organizacije so 
oproščena kakršnega koli odvzema, razlastitve ali zaplembe. 

(b) Arhivi Organizacije in vse listine ter dokumenti, ki so njena last, so 
nedotakljivi ne glede na to, kje so. 

2. Premoženja in sredstev Organizacije ni mogoče zaseči niti nad njimi opraviti izvršbe, 
razen na podlagi sodne odločbe. Take sodne odločitve ni mogoče izdati, razen če je 
Organizacija dobila pravočasno obvestilo o zadevnem postopku in je imela možnost, da 
takšni odločitvi nasprotuje. Naprav Organizacije ni mogoče v nobenem primeru zaseči 
niti nad njimi opraviti izvršbe. 

3. Določbe tega člena ne preprečujejo, da bi pristojni organi države, v kateri ima 
Organizacija sedež, in drugih držav, v katerih so te naprave in arhivi, ne bi imeli dostopa 
do naprav in arhivov Organizacije, in sicer zaradi sodne preiskave in zagotavljanja 
izvršbe sodnih določb na njihovih ozemljih. O tem morajo prej obvestiti generalnega 
direktorja Agencije. 

30. člen 

1. Organizacija vedno sodeluje s pristojnimi organi pogodbenic, da bi olajšala normalno 
delovanje sodišč, zagotovila spoštovanje policijskih predpisov in preprečila zlorabe, ki 
bi lahko bile posledica privilegijev, imunitet, oprostitev ali olajšav, določenih s to 
konvencijo. 

2. Organizacija v največji možni meri olajšuje opravljanje javnih del znotraj in v bližini 
nepremičnin, ki soji bile dodeljene v uporabo na ozemlju pogodbenic. 
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31. člen 

Pri opravljanju nalog, določenih v pododstavku (e) 1. odstavka 2. člena, in kadar je to 
primemo, v pododstavku (b) 2. odstavka 2. člena, so mednarodni sporazumi in notranji 
predpisi, ki se nanašajo na vstop, prelet in varnost na ozemlju zadevnih pogodbenic, za 
Agencijo zavezujoči. Agencija stori vse potrebno, da se ti sporazumi in predpisi uporabljajo. 

32. člen 

Pri opravljanju nalog, določenih v pododstavku (e) 1. odstavka 2. člena, in kadar je to 
primerno, v pododstavku (b) 2. odstavka 2. člena, Agencija posreduje tistim pogodbenicam, 
ki to zahtevajo, vse potrebne informacije o zrakoplovu, s katerimi je bila seznanjena pri 
opravljanju svojih nalog v zvezi z zračnim prostorom zadevne pogodbenice, zato da 
pogodbenice lahko zagotovijo, da se mednarodni sporazumi in notranji predpisi uporabljajo. 

33. člen 

% 
Pogodbenice priznavajo, daje nujno, da Agencija doseže finančno ravnotežje in si zagotovi 
ustrezna finančna sredstva v mejah in pod pogoji, ki so določeni v tej konvenciji in v statutu 
Agencije v Prilogi I. 

34. člen 

1. Vsak spor med dvema ali več pogodbenicami ali med eno ali več pogodbenicami in 
Organizacijo glede razlage, uporabe ali izvajanja te konvencije, vključno z obstojem, 
veljavnostjo ali prenehanjem veljavnosti konvencije, ki ga ni možno rešiti v šestih 
mesecih z neposrednimi pogajanji ali z drugimi sredstvi, se predloži v arbitražo 
Stalnemu arbitražnemu sodišču v Haagu v skladu z neobveznimi pravili arbitraže 
omenjenega sodišča. 

2. Razsodniki so trije. 

3. Kraj razsodišča je Den Haag. Mednarodni urad Stalnega arbitražnega sodišča je 
registrator in zagotavlja vse upravne storitve, kijih zahteva Stalno arbitražno sodišče. 

4. Odločitve Stalnega arbitražnega sodišča so zavezujoče za strani v sporu. 

35. člen 

1. Ne glede na uporabo določb Priloge IV o prisilni izterjavi preletnih pristojbin imajo 
sodišča pogodbenic izključno pristojnost obravnavanja sporov, ki nastanejo med 
Organizacijo, ki jo zastopa generalni direktor, in katero koli fizično ali pravno osebo v 
zvezi z uporabo aktov Organizacije. 

2. Ne glede na uporabo določb Priloge IV o prisilni izterjavi preletnih pristojbin postopek 
poteka v tisti državi pogodbenici: 

a) kjer ima toženec bivališče ali registrirano pisarno; 
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b) kjer ima toženec poslovne prostore, če niti njegovo bivališče niti registrirana 
pisarna nista na ozemlju pogodbenice; 

c) v primeru neobstoja razlogov za pristojnost iz pododstavkov (a) in.(b) zgoraj. " r 
pa v državi, kjer ima toženec premoženje; — 

d) v primeru neobstoja razlogov za pristojnost iz pododstavkov (a) do (c) zgoraj 
pa tam, kjer ima EUROCONTROL svoj sedež. 

36. člen 

1. Dopolnila, sprejeta pod pogoji, predpisanimi v tej konvenciji, k Statutu Agencije iz 
Priloge I, in k določbam v členih od 16 naprej, ki se nanašajo na enotni sistem preletnih 
pristojbin v Prilogi IV, so veljavna in učinkujejo na ozemlju pogodbenic. 

2. Davčnih določb iz Priloge III in določb členov 1 do 15, ki se nanašajo na enoten sistem 
preletnih pristojbin iz Priloge IV, Generalna skupščina ne sme spreminjati. 

3. Priloga IV je zavezujoča za vsako pogodbenico v obdobju petih let od datuma, ko ta 
konvencija začne veljati. Petletno obdobje se samodejno podaljša za naslednje petletno 
obdobje. Za pogodbenico, ki Generalno skupščino pisno obvesti vsaj dve led pred 
iztekom tega petletnega obdobja, da ne soglaša s podaljšanjem obdobja, Priloga IV ni 
več zavezujoča po izteku tega petletnega obdobja. 

4. Pravice in obveznosti pogodbenice, ki izstopa, se lahko po potrebi določijo v posebnem 
sporazumu, ki ga ta sklene z Organizacijo. 

Ta sporazum s soglasjem glasuj očih odobri Generalna skupščina, s tem da pogodbenica, 
ki izstopa, ne glasuje. 

5. Pogodbenica, ki jo Priloga IV več ne zavezuje, lahko kadar koli pisno zahteva od 
Generalne skupščine, da postane Priloga IV zanjo znova zavezujoča. Priloga IV bo znova 
zavezujoča za zadevno pogodbenico šest mesecev po dnevu, ko Generalna skupščina to 
zahtevo sprejme s soglasjem glasujočih pogodbenic, ki so vključene v enoten sistem. 
Zadevno pogodbenico bo Priloga IV zavezovala v obdobju petih let od dne, ko se je 
zavezala. To obdobje se samodejno podaljša pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 3. 
odstavku zgoraj. 

37. člen 

Pogodbenice se zavežejo, da bodo Agenciji zagotovile uporabo sedanjih obveznih določb, 
namenjenih zaščiti in kontinuiteti tistih javnih služb, ki so potrebne za ustrezno delovanje 
operativnih služb. 
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38. člen 

1. Ta konvencija, kot je bila dopolnjena s Protokolom z dne 12. februaija 1981 in nadalje s 
Protokolom, ki je bil na voljo za podpis v Bruslju leta 1997, se podaljša za nedoločeno 
obdobje. 

2. Po dvajsetletni veljavnosti tako podaljšane konvencije jo lahko katera koli pogodbenica 
preneha uporabljati, tako da o tem pisno obvesti Vlado Kraljevine Belgije, ki s tem 
obvestilom seznani vlade drugih pogodbenic. 

Odločitev o izstopu začne učinkovati ob koncu tistega leta, ki sledi letu, v katerem je 
prišlo do obvestila o izstopu, pod pogojem, da je bil pred tem datumom sklenjen 
poseben sporazum, določen v 3. odstavku spodaj. V nasprotnem primeru začne 
odločitev o izstopu veljati z datumom, ki je naveden v omenjenem posebnem 
sporazumu. 

3. Pravice in obveznosti pogodbenice, ki izstopa, zlasti finančne, se določijo s posebnim 
sporazumom, sklenjenim med njo in Organizacijo. 

Ta sporazum zahteva soglasno potrditev glasujočih v Generalni skupščini, vendar 
pogodbenica, ki izstopa, ne glasuje. 

4. Organizacija se lahko razpusti, če se število pogodbenic zniža pod 50 % podpisnic prej 
omenjenega protokola iz leta 1997, in sicer na podlagi soglasne odločitve glasujočih v 
Generalni skupščini. 

5. Če se ob upoštevanju zgoraj navedenega Organizacija razpusti, njen status pravne osebe 
in pravna sposobnost v smislu 4. člena še naprej veljata za namene razpustitve 
Organizacije. 

39. člen 

1. Pristop k tej konvenciji, kot je bila dopolnjena s Protokolom z dne 12. februaija 1981 in 
s Protokolom, ki je na voljo za podpis v Bruslju leta 1997, katere koli države, ki ni 
podpisnica slednjega protokola, je odvisen od soglasja Generalne skupščine, ki ga 
soglasno izrazijo vsi glasujoči. 

2. Predsednik Generalne skupščine obvesti državo nepodpisnico o odločitvi, da se sprejme 
njen pristop. 

3. Listina o pristopu se deponira pri Vladi Kraljevine Belgije, ki o tem obvesti vlade drugih 
držav podpisnic in držav, ki pristopajo. 

4. Pristop začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju listine o pristopu. 

40. člen 

1. K tej konvenciji, dopolnjeni s Protokolom z dne 12. februaija 1981 in s Protokolom, na 
voljo za podpis v Bruslju leta 1997, lahko pristopijo regionalne organizacije za 
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gospodarsko povezovanje na način in pod pogoji, o katerih se dogovorijo pogodbenice _ 
in tiste organizacije, katerih članica ali članice so podpisnice. Ta način in pogoji so 
navedeni v Dodatnem protokolu h konvenciji. 

2. Listina o pristopu se deponira pri Vladi Kraljevine Belgije, ki o tem obvesti druge 
stranke. 

3. Pristop regionalnih organizacij za gospodarsko povezovanje učinkuje od prvega dne 
drugega meseca po deponiranju listine o pristopu pod pogojem, daje Dodatni protokol 
iz 1. odstavka zgoraj že začel veljati. 

Sedanje prečiščeno besedilo določb za uveljavitev te konvencije in njenih prilog je 
sestavljeno v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, francoskem, grškem, hrvaškem, 
italijanskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, norveškem, portugalskem, romunskem, 
slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in turškem jeziku. V skladu s končno določbo 
Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. 
decembra 1960, s končno določbo Protokola z dne 12. februarja 1981, s katerim se dopolni 
omenjena konvencija, ter s končno določbo Protokola, ki je na voljo za podpis v Bruslju v 
1997, ki povzema omenjeno konvencijo, ki je bila večkrat spremenjena, velja besedilo v 

francoskem jeziku, če bi prišlo do neskladnosti med besedili. 
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PRILOGA 1 
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STATUT AGENCIJE 
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Statut Agencije 

1. člen 

1. Agencija je organ, odgovoren za uresničevanje ciljev in opravljanje nalog, ki so 
zapisane v konvenciji ali ki jih določijo Generalna skupščina ali Svet in njuni pomožni 
organi. Sproža in ustreznim organom pošilja predloge v zvezi z opravljanjem različnih 
nalog teh organov in v zvezi z drugimi nalogami, ki so naložene Organizaciji. Poleg tega 
zagotavlja podporo Generalni skupščini in Svetu ter njunim pomožnim organom pri 
opravljanju njunih nadzornih nalog. 

2. Pri opravljanju nalog Agenciji lahko pomagajo, kadar je to potrebno, civilni in vojaški 
izvedenci, kijih določijo države ali ustrezne organizacije, ki opravljajo storitve. 

3. Agencija ima ključno vlogo pri medvladnem sodelovanju in usklajevanju na področju 
zračne plovbe. Pošilja predloge in zagotavlja potrebno podporo pri približevanju in 
izvajanju enovitega evropskega sistema upravljanja zračnega prometa. 

4. Še zlasti pa opravlja pravne, informativne, podporne in svetovalne storitve 
pogodbenicam in na podlagi sporazumov v skladu z 2. členom konvencije priznanim 
mednarodnim organizacijam in nepogodbenicam. 

5. Agencija zlasti: 

(a) usklajuje izvedbene načrte pogodbenic, da bi zagotovila približevanje k 
enotnemu evropskemu sistemu upravljanja zračnega prometa; 

(b) pregleduje zadeve na področju zračne plovbe, ki jih proučujejo Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva (ICAO) in druge mednarodne organizacije, ki 
se ukvarjajo s civilnim letalstvom, ter usklajuje in predlaga dopolnila k 
dokumentom ICAO; 

(c) oblikuje predloge za podrobno načrtovanje harmonizacije in integracije 
storitev in sistemov zračnega prometa, zlasti letališke in zračne komponente 
sistemov zračne plovbe pogodbenic zaradi vzpostavitve enovitega 
Evropskega sistema upravljanja zračnega prometa; 

(d) oblikuje predloge, ki zadevajo dogovore za strateško načrtovanje in 
projektiranje zračnih poti in pripadajočih struktur zračnega prostora v 
dogovoru s civilnimi in vojaškimi izvedenci, ki jih imenujejo države; 

(e) oblikuje predloge za harmonizacijo evropskih predpisov o storitvah zračnega 
prometa, oblikuje usklajeno ali enotno politiko izboljšav pri upravljanju 
zračnega prometa na letališčih in okoli njih ter podpira izboljšave za bolj 
učinkovito in fleksibilno uporabo zračnega prostora med civilnimi in 
vojaškimi uporabniki; 

(f) predlaga ali svetuje glede vseh vidikov politike in načrtovanja. Njen obseg ni 
omejen na upravljanje zračnega prometa na rutah, ampak obsega celovit 
sistem povezovalnih postopkov (gate-to-gate). Pri pripravljanju teh predlogov 
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Agenciji pomagajo domači izvedenci; 

(g) prouči in podpira ukrepe za večjo racionalnost in učinkovitost na področju 
zračne plovbe; 

(h) oblikuje enotna merila, postopke in metode, s katerimi zagotovi največjo 
učinkovitost in kakovost sistemov upravljanja in storitev zračnega prometa; 

(i) usklajuje programe za raziskavo, razvoj, preizkuse in ocenjevanje (RDTE) 
nacionalnih organizacij za upravljanje zračnega prometa, vključno z 
zbiranjem in objavo rezultatov; 

(j) vodi skupne študije, teste in uporabne raziskave in druge vrste strokovnega 
razvoja; 

(k) določa, projektira, razvija, vrednoti in organizira izvajanje enovitega sistema 
upravljanja zračnega prometa pod okriljem Sveta. 

6. Ko Agencija opravlja storitve zračne plovbe, so njeni cilji: 

(a) da preprečuje trčenja zrakoplovov; 

(b) da zagotovi urejen in hiter pretok zračnega prometa; 

(c) da daje nasvete in informacije, potrebne za varno in učinkovito opravljanje 
poletov; 

(d) da obvešča ustrezne organizacije o zrakoplovih, ki potrebujejo pomoč pri 
iskanju ali reševanju, in po potrebi tem organizacijam pomaga. 

7. Agencija tesno sodeluje z organizacijami uporabnikov, da kar najučinkoviteje in 
najgospodameje zadovolji vse potrebe civilnega letalstva. Delovati mora ob tesnem 
sodelovanju z vojaškimi oblastmi, da bi pod enakimi pogoji izpolnila posebne zahteve 

vojnega letalstva. 

8. Pri opravljanju svojih nalog lahko Agencija med drugim gradi potrebne zgradbe in 
naprave ter jih upravlja. Vendar pa se mora obrniti na nacionalne tehnične službe in 
uporabiti obstoječe nacionalne naprave, kjer koli je to tehnično in ekonomsko 
utemeljeno, da ne bi prišlo do podvajanja. 

2. člen 

1. V skladu s pooblastili, ki jih imata Generalna skupščina in Svet, Agencijo vodi generalni 
direktor, ki uživa veliko upravljavsko neodvisnost, kar zadeva izvajanje, uporabo in 
učinkovito delovanje tehničnih, finančnih in kadrovskih zmogljivosti, ki so mu na voljo. 
Za ta namen sprejema ukrepe, ki se mu zdijo potrebni pri izpolnjevanju njegovih 
obveznosti. 

2. Vendar pa generalni direktor zaradi predložitve v odobritev Svetu v skladu z določbami 
konvencije: 
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(a) izdela letne in petletne delovne programe, iz katerih so razvidni učinki na 
stroške in tarifne enote; 

(b) sestavi petletni finančni načrt in proračun skupaj s finančnimi obveznostmi, in 
kot je predvideno v Prilogi IV, stopnje in tarife; 

(c) predstavi Svetu letno poročilo o dejavnostih in finančnem položaju 
Organizacije; 

(d) predstavi načela, povezana s splošnim ustrojem Agencije; za podrobnosti tega 
ustroja je izključno odgovoren generalni direktor. 

3. Poleg tega generalni direktor: 

(a) V rednih časovnih presledkih predloži Svetu poročila in ga prosi za navodila, 
kadar koli obstaja tveganje, da ciljev ne bo mogoče uresničiti, ali ko so 
prekoračeni roki ali zgornja finančna meja ali ob večjih spremembah 
programov; 

(b) sklepa sporazume, omenjene v 2. členu konvencije, v okviru smernic, ki jih 
izda Svet. 

3. člen 

Generalni direktor izdela in predloži Svetu v odobritev predpise o pogodbah, ki se nanašajo 
na: 

a) sklepanje pogodb za dobavo blaga in storitev Organizaciji; 

b) dobavo blaga in storitev, ki j ih posreduj e Organizacij a; 

c) prodajo presežkov in razpolaganje z njimi. 

4. člen 

Generalni direktor izdela in predloži Svetu v odobritev finančni pravilnik, ki določa 
predvsem pogoje plačevanja nacionalnih prispevkov kakor tudi pogoje, pod katerimi lahko 
Agencija dobi posojilo in ki zagotavljajo ustrezno finančno upravljanje, vključno z notranjo 
revizijo. 

5. člen 

1. Ne glede na pravico pogodbenic, da predložijo predloge, generalni direktor izdela in 
predloži v odobritev Svetu kadrovski pravilnik Agencije: 

a) ki mora zajemati zlasti določbe o državljanstvu osebja, postopkih in načelih 
izbiranja in zaposlovanja, o lestvicah plač, pokojninah, notranjih davkih, 
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nesposobnosti za delo, poklicni molčečnosti in kontinuiteti službe; 

b) osebje Agencije se izbere izmed državljanov pogodbenic. Osebje iz držav 
nepogodbenic se lahko zaposli na podlagi sporazumov iz 3. odstavka 2. člena 
konvencije ali v izjemnih primerih na podlagi dobro utemeljene odločitve 
generalnega direktorja. 

2. Administrativno razsodišče Mednarodne organizacije dela ima izključno pristojnost v 
sporih med Organizacijo in osebjem Agencije. Za te spore niso pristojna nobena druga 
sodišča ah razsodišča, ne državna ne mednarodna. 

6. člen 

1. Generalnega direktorja za dobo petih let imenuje z večino glasujočih Generalna 
skupščina v skladu zli. členom te konvencije pod pogojem, da večina, izračunana v 
skladu z omenjenim členom, ni manjša od treh četrtin ponderiranih glasov vseh 
glasujočih pogodbenic. Njegov mandat se lahko enkrat na enak način podaljša. Statut 
generalnega direktorja odobri Svet. 

2. Generalni direktor zastopa Organizacijo v pravnih postopkih in v vse civilne namene. 

3. V skladu s politiko, ki jo sprejmeta Generalna skupščina in Svet, generalni direktor tudi: 

(a) lahko imenuje osebje in mu odpove službo v skladu s kadrovskim 
pravilnikom; imenovanje na funkciji Al in A2, navadno za pet let z enkratnim 
podaljšanjem, odobri Svet; 

(b) si lahko izposodi denar v skladu s finančnimi predpisi in v mejah, ki jih za ta 
namen določi Svet; 

(c) lahko sklepa pogodbe v skladu s predpisi o pogodbah po 3. členu in v 
mejah, ki jih za ta namen določi Svet; 

(d) sestavi in Svetu predloži v odobritev pravilnik o varstvu podatkov, določen v 
pododstavku (1) 2. odstavka 7. člena konvencije; 

(e) sestavi in Svetu predloži v odobritev pravila in postopke, ki se uporabljajo za 
standarde, specifikacije in prakso v sistemu in storitvah upravljanja zračnega 
prometa. 

4. Generalni direktor lahko opravlja zgoraj navedene naloge brez poprejšnje predložitve 
zadev Svetu, vendar pa Svet obvešča o vseh ukrepih, sprejetih med izvajanjem zgoraj 
omenjenih pooblastil. 

5. Svet določa pogoje, pod katerimi se lahko imenuje namestnik generalnega direktorja, če 
ta ne more izpolnjevati svojih dolžnosti. 
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7. člen 

1. Prihodki in odhodki proračuna morajo biti usklajeni. Za vsako finančno leto se 
pripravijo ocene vseh prihodkov in odhodkov Agencije. 

2. Finančno leto se začne 1. januarja in konča 31. decembra. 

3. Osnutek proračuna in osnutek petletnega finančnega načrta generalni direktor predloži 
Svetu v odobritev najkasneje do 31. oktobra preteklega leta. 

8. člen 

1. Organizacija lahko najema posojila na mednarodnih finančnih trgih, da pridobi sredstva, 
ki so potrebna za opravljanje njenih nalog. 

2. Organizacija lahko odobrava posojila na finančnih trgih držav pogodbenic v skladu z 
notranjim pravom, ki ureja notranja posojila, ali če takega prava ni, s soglasjem 
pogodbenice. 

3. Finančni predpisi določajo postopke, po katerih Organizacija najema in odplačuje 
posojila. 

4. Vsak proračun in vsak petletni finančni načrt določata najvišji znesek, ki si ga lahko 
Organizacija izposodi v letih, ki jih pokrivata ta proračun in petletni finančni načrt. 

5. V zadevah, ki spadajo v pristojnost tega člena, Organizacija deluje v dogovoru s 
pristojnimi organi držav pogodbenic ali z njihovimi emisijskimi bankami. 

9. člen 

Če okoliščine to zahtevajo, se lahko proračun in petletni finančni načrt med finančnim letom 
popravita v skladu z zahtevami, ki so predpisane za njuno pripravo in odobritev. 

10. člen 

1. Dokazila proračunskih dohodkov in odhodkov Agencije in njeno finančno poslovanje 
vsako leto pregleda Revizorski odbor. 

2. Revizorskemu odboru pomagajo zunanji svetovalci za revizijo. Zunanjo svetovalno 
revizorsko agencijo imenuje Svet za triletno obdobje v skladu s pododstavkom (f) 2. 
odstavka 7. člena konvencije. 

3. Namen revizije, ki jo opravi Revizorski odbor s pomočjo zunanjih svetovalcev za 
revizijo, je ugotoviti regularnost prihodkov in odhodkov ter zagotoviti zdravo finančno 
poslovanje. Revizorski odbor Svetu predloži ob koncu vsakega finančnega leta poročilo, 
ki vsebuje pripombe Agencije. Svet lahko Agenciji svetuje, da sprejme kakršne koli 
ustrezne ukrepe, ki jih priporoča revizorsko poročilo v skladu s pododstavkom (a) 
2.odstavka7. člena konvencije. 
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4. Revizorski odbor zagotovi delovanje ustreznega internega nadzornega mehanizma 
znotraj Agencije, kije v skladu z zdravo poslovno prakso in vodenjem. 

5. Revizorski odbor lahko opravi revizijo drugih finančnih zadev, povezanih z Agencijo, v 
skladu z dogovorjenim opisom del in nalog. 

11. člen 

1. Administrativne ali tehnične inšpekcije služb Agencije se lahko opravijo, če to zahteva 
Svet bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo generalnega direktoija. 

2. Take inšpekcije opravljajo uradniki iz državnih uprav pogodbenic ob zunanji pomoči, če 
se zahteva. Vsak inšpekcijski odbor je sestavljen iz najmanj dveh oseb, ki imata različno 
državljanstvo, in bi moral, če je to le mogoče, vključevati osebo, ki je sodelovala v 
prejšnji inšpekciji. 

12. člen 

Svet določi delovne jezike Agencije. 

13. člen 

Agencija izdaja publikacije, ki so potrebne za njeno delovanje. 

14. člen 

Vse osnutke dopolnil Statuta je treba predložiti v odobritev Generalni skupščini v skladu z 
določbami pododstavka (d) 1. odstavka 6. člena konvencije. 
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PRILOGA II 

LETALSKA INFORMATIVNA OBMOČJA 

\ 
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Letalska Informativna Območja 

Zvezna republika Nemčiia 

Zgornje letalsko informativno območje Berlin 
Zgornje letalsko informativno območje Hannover 
Zgornje letalsko informativno območje Ren 
Letalsko informativno območje Bremen 
Letalsko informativno območje Dtlsseldorf 
Letalsko informativno območje Frankfurt 
Letalsko informativno območje Mtinchen 
Letalsko informativno območje Berlin 

Republika Avstrija 

Letalsko informativno območje Dunaj 

Kraljevina Belgija - Veliko vojvodstvo Luksemburg 

Zgornje letalsko informativno območje Bruselj 
Letalsko informativno območje Bruselj 

Republika Bolgarija 

Letalsko informativno območje Sofija 
Letalsko informativno območje Vama 

Republika Ciper 

Letalsko informativno območje Nikozija 

Republika Hrvažka 

Letalsko informativno območje Zagreb 

Kraljevina Danska 

Letalsko informativno območje Koebenhavn 

Kraljevina Španija 

Zgornje letalsko informativno območje Madrid 
Letalsko informativno območje Madrid 
Zgornje letalsko informativno območje Barcelona 
Letalsko informativno območje Barcelona 
Zgornje letalsko informativno območje Kanarski otoki 
Letalsko informativno območje Kanarski otoki 
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Republika Francija - Kneževina Monako 

Zgornje letalsko informativno območje Francija 
Letalsko informativno območje Pariz 
Letalsko informativno območje Brest 
Letalsko informativno območje Bordeaux 
Letalsko informativno območje Marseille 
Letalsko informativno območje Reims 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

Zgornje letalsko informativno območje Škotska 
Letalsko informativno območje Škotska 
Zgornje letalsko informativno območje London 
Letalsko informativno območje London 

Helenska Republika 

Zgornje letalsko informativno območje Atene 
Letalsko informativno območje Atene 

Republika Madžarska 

Letalsko informativno območje Budimpešta 

Irska 

Zgornje letalsko informativno območje Shannon 
Letalsko informativno območje Shannon 
Oceansko tranzitno območje, katerega meje so določene z naslednjimi koordinatami: 
51 sever 15 zahod, 51 sever 8 zahod, 48 30' sever 8 zahod, 49 sever 15 zahod, 51 
sever 15 zahod na in nad FL55. 

Republika Italija 

Zgornje letalsko informativno območje Milano 
Zgornje letalsko informativno območje Rim 
Zgornje letalsko informativno območje Brindisi 
Letalsko informativno območje Milano 
Letalsko informativno območje Rim 
Letalsko informativno območje Brindisi 

Republika Malta 

Letalsko informativno območje Malta 

Kraljevina Norveška 

Zgornje letalsko informativno območje Oslo 
Zgornje letalsko informativno območje Stavanger 
Zgornje letalsko informativno območje Trondheim 
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Zgornje letalsko informativno območje Bodoe 
Letalsko informativno območje Oslo 
Letalsko informativno območje Stavanger 
Letalsko informativno območje Trondheim 
Letalsko informativno območje Bodoe 
Oceansko letalsko informativno območje Bodoe 

Kraljevina Nizozemska 

Letalsko informativno območje Amsterdam 

Republika Portugalska 

Zgornje letalsko informativno območje Lizbona 
Letalsko informativno območje Lizbona 
Letalsko informativno območje Santa Maria 

Romunija 

Letalsko informativno območje Bukarešta 

Slovažka republika 

Letalsko informativno območje Bratislava 

Republika Slovenija 

Letalsko informativno območje Ljubljana 

Kraljevina Švedska 

Zgornje letalsko informativno območje MalmO 
Zgornje letalsko informativno območje Stockholm 
Zgornje letalsko informativno območje Sundsvall 
Letalsko informativno območje Malmfl 
Letalsko informativno območje Stockholm 
Letalsko informativno območje Sundsvall 

Švicarska konfederacija 

Zgornje letalsko informativno območje Švica 
Letalsko informativno območje Švica 

Češka republika 

Letalsko informativno območje Praga 

Republika Turčija 

Letalsko informativno območje Ankara 
Letalsko informativno območje Istanbul 
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PRILOGA III 

DAVČNE DOLOČBE 
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Davčne določbe 

1. člen 

1. Ne glede na davčne oprostitve, določene v 22. in 23. členu konvencije, vlade držav 
članic Organizacije v primerih, kadar Organizacija pri opravljanju svojih uradnih 
dejavnosti pridobi premoženje večje vrednosti ali naroči storitve večje vrednosti, glede 
katerih so plačane oziroma se plačujejo posredne dajatve, davščine ali pristojbine 
(skupaj s takšnimi dajatvami, davščinami in drugimi obveznostmi glede uvoza, ki niso 
zajete s prvim odstavkom 23. člena konvencije), kadar koli je to mogoče, ustrezno 
ukrepajo za finančno razbremenitev Organizacije glede plačila takšnih dajatev, davščin 
ali pristojbin bodisi z ustrezno prilagoditvijo finančnih prispevkov Organizaciji bodisi z 
odpustom ali povračilom zneskov teh davščin, dajatev ali pristojbin Organizaciji. 

2. Pri plačilih, ki jih Organizacija posreduje državam članicam za kapitalske investicije, ki 
jih te države izvedejo, omenjene države v obsegu investicijskih stroškov, ki jih je dolžna 
povrniti Organizacija, zagotovijo, da v obračunskih bilancah, ki jih v zvezi s tem 
predložijo Organizaciji, ni dajatev, davščin ali pristojbin, ki bi jih bila Organizacija 
bodisi oproščena bodisi bi ji bili povrnjeni oziroma bi glede njih prišlo do prilagoditev 
finančnih prispevkov Organizaciji, če bi te investicije izvedla sama. 

3. Določbe tega člena se ne uporabljajo za dajatve, davščine ali pristojbine, ki se 
zaračunavajo kot plačila javnih storitev. 

2. člen 

Prodaja oziroma drugačno razpolaganje s premoženjem, ki ga pridobi Organizacija in za 
katero se uporabljajo določbe 1. odstavka 1. člena, je mogoče le v skladu s pogoji, ki jih 
določijo vlade zadevnih držav. 

3. člen 

1. V skladu s pravili in pod pogoji, ki jih določi Generalna skupščina, so generalni direktor 
Agencije in člani osebja Organizacije glede plač in honorarjev, ki jih izplačuje 
Organizacija, davčni zavezanci v korist Organizacije. Te plače in honorarji so oproščeni 
plačila dohodnine, ki se uporablja v njihovih matičnih državah. 

Vendar pa smejo države članice upoštevati te plače in honorarje, ki so oproščeni plačila 
dohodnine, ko ugotavljajo davčno osnovo za plačilo davka na prejemke iz drugih virov. 

2. Prvi odstavek se ne nanaša na pokojnine in rente, ki jih izplačuje Organizacija. 

3. Imena, funkcije, naslovi in nagrade ter v nekaterih primerih pokojnine uslužbencev in 
nekdanjih uslužbencev, za katere se uporabljajo določbe 1. in 2. odstavka tega člena, se 
občasno posredujejo državam članicam. 
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4. člen 

Za namen te priloge Organizacija ravna v dogovoru z ustreznimi oblastmi zadevnih držav 
članic. 

5. člen 

1. S to prilogo se nadomesti Dodatni protokol h konvenciji, podpisan v Bruslju 6. julija 
1970, ki je dopolnjen s Protokolom, podpisanim v Bruslju 21. novembra 1978, oba pa 
dopolnjena s členom XXXVIII Protokola, podpisanega v Bruslju 12. februaija 1981, ki 
dopolnjuje konvencijo. 

2. Ne glede na določbe 1. odstavka zgoraj ostanejo obveznosti iz 3. člena Dodatnega 
protokola z dne 6. julija 1970 zavezujoče, dokler ustrezne zahteve in zadolžitve niso v 
celoti izpolnjene. 
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PRILOGA IV 

DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA 
ENOTNI SISTEM PRELETNEH PRISTOJBIN 
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Določbe, ki se nanašajo na enotni 
sistem preletnih pristojbin 

1. člen 

Pogodbenice soglašajo, da še naprej vodijo enotni sistem oblikovanja, zaračunavanja in 
pobiranja preletnih pristojbin kot enkratno pristojbino za vsak posamezen polet in da v ta 
namen uporabljajo storitve EUROCONTROL-a. 

2. člen 

Organizacija oblikuje, zaračunava in pobira preletne pristojbine od uporabnikov preletnih 
storitev zračne plovbe na predlog pogodbenic, ki so vključene v enoten sistem preletnih 
pristojbin. 

3. člen 

Pri zadevah, povezanih s preletnimi pristojbinami, je Svet tisti organ, ki je odgovoren za 
določanje dogovorov glede izvajanja odločitev Generalne skupščine o preletnih pristojbinah 
in nadziranju nalog Agencije na tem področju. 

Svet med drugim: 

(a) pripravlja odločitve Generalne skupščine glede politike preletnih pristojbin; 

(b) določa denarno enoto, v kateri so izražene preletne pristojbine; 

(c) določa v skladu z odločitvami, sprejetimi na podlagi 2. odstavka 6. člena te 
konvencije, pogoje za izvajanje sistema, vključno s plačilnimi pogoji, merskimi 
enotami in tarifami, ter obdobje, za katero veljajo; 

(d) odobri poročila, ki se nanašajo na dejavnosti EUROCONTROL-a za preletne 
pristojbine; 

(e) sprejme finančne predpise, ki se uporabljajo v sistemu plačevanja preletnih pristojbin; 

(f) odobri dopolnitve proračuna, ki se nanašajo na dejavnosti EUROCONTROL-a glede 
preletnih pristojbin. 

4. člen 

Preletne pristojbine, navedene na računu, ki ga izda Organizacija, pomenijo edino plačilo za 
vsak posamezen polet in so edina teijatev EUROCONTROL-a, ki je plačljiva na njegovem 
sedežu. 
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5. člen 

1. Pristojbino plača letalski prevoznik, ki je upravljal zrakoplov med poletom. Če 
pristojbina ni poravnana, je mogoče zrakoplov, na katerega se nanaša dolg, zapleniti ne 
glede na to, v čigavi posesti je, če pravo zadevne pogodbenice to dovoljuje. 

2. Tam, kjer se za identifikacijo poleta uporablja označevalnik ICAO ali drug priznan 
označevalnik, EUROCONTROL šteje, da je letalski prevoznik tista agencija, ki upravlja 
zrakoplov in ji je bil označevalnik ICAO dodeljen oziroma je bil v postopku dodeljevanja 
med poletom ali prepoznan v načrtu poleta ali prepoznan po tistem označevalniku ICAO 
ali drugem priznanem označevalniku med sporazumevanjem s kontrolo zračnega prometa 
ali na kateri koli drug način. 

3. Če letalski prevoznik ni znan, se šteje, da je upravljavec zrakoplova njegov lastnik, razen 
Če dokaže, katera druga oseba gaje upravljala. 

4. Letalski prevoznik in lastnik zrakoplova sta solidarno dolžna poravnati pistojbino, če 
pravo zadevne pogodbenice to dovoljuje. 

6. člen 

1. Če dolgovani znesek ni plačan, se lahko sprejmejo ukrepi za prisilno izterjavo, vključno s 
pridržanjem in prodajo zrakoplova, če to dovoljuje pravo pogodbenice, v kateri je 
zadevni zrakoplov pristal. 

2. Na zahtevo EUROCONTROL-a lahko ukrepi vključujejo preverjanje upravnega 
pooblastila za zračni promet ali za upravljanje zračnega prometa, izdanega osebi, ki je 
dolžna poravnati pristojbino, če to dopušča zadevna zakonodaja; preverjanje lahko opravi 
pogodbenica ali kateri koli pristojni organ. 

7. člen 

1. Postopke za izterjavo dolgovanih zneskov lahko sproži EUROCONTROL ali na njegovo 
zahtevo pogodbenica ali drug organ, ki ga je pogodbenica za ta namen pooblastila. 

2. Izterjava se opravi po sodnem ali upravnem postopku. 

3. Vsaka pogodbenica EUROCONTROL obvesti o postopkih, ki se uporabljajo v tej državi, 
in o pristojnih sodiščih, razsodiščih ali upravnih organih. 

8- člen 

Postopki izterjave potekajo na ozemlju tiste pogodbenice: 

(a) kjer ima dolžnik bivališče ali registriran urad; 

(b) kjer ima dolžnik svoj poslovni sedež, če nima bivališča ali registriranega urada na 
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ozemlju pogodbenice; 

(c) v primeru neobstoja razlogov za pristojnost iz pododstavkov (a) in (b) zgoraj pa v 
državi, kjer ima dolžnik svoje premoženje; 

(d) kjer ima EUROCONTROL svoj sedež, če ne obstajajo razlogi za pristojnost iz 
pododstavkov (a) do (c) zgoraj. 

9. člen 

1. Ne glede na določbe 5., 6., 7. in 8. člena lahko pogodbenica ali drug organ, ki ga 
pogodbenica pooblasti, na zahtevo EUROCONTROL-a sproži postopek za izteijavo 
dolgovanega zneska s pridržanjem in prodajo zrakoplova v skladu z upravnim ali sodnim 
postopkom zadevne pogodbenice. 

2. Pravica do pridržanja in prodaje se uporablja tudi za opremo, rezervne dele, gorivo, 
skladišča in dokumentacijo pridržanega ali prodanega zrakoplova. 

3. Veljavnost in učinek pridržanja in prodaje določa pravo pogodbenice, kjer je bilo 
pridržanje opravljeno. 

10. člen 

EUROCONTROL ima pravico sprožiti postopke pri pristojnih sodiščih, razsodiščih in 
upravnih organih držav, ki niso pogodbenice te konvencije. 

11. člen 

Druge pogodbenice priznavajo in izvajajo spodaj navedene odločitve, ki so sprejete v eni od 
pogodbenic: 

(a) dokončne odločitve sodišč ali razsodišč; 

(b) odločitve upravnih organov, o katerih lahko odloča sodišče ali razsodišče, pa to ni 
mogoče bodisi zaradi tega, ker je sodišče ali razsodišče odločilo o pritožbi z dokončno 
odločitvijo ali ker je bila pritožba umaknjena ali ker je pretekel čas, v katerem je 
dovoljeno vložiti pritožbo. 

12. člen 

Odločitve, navedene vil. členu, se ne priznavajo oz. izvajajo v naslednjih primerih: 

(a) če sodišče, razsodišče ali upravni organ pogodbenice, ki je odločitev izdal, ni pristojen v 
skladu z 8. členom; 

(b) če je odločitev v nasprotju z javno politiko pogodbenice, na katero se nanaša; 
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(c) če dolžnik ni pravočasno prejel obvestila o odločitvi upravnega organa ali o začetku 
postopka, da bi lahko pripravil obrambo ali se pritožil na sodišče ali razsodišče; 

(d) če je bil postopek glede istih preletnih pristojbin predhodno začet in še vedno o njem ni 
odločeno na sodišču, razsodišču ali pri upravnem organu pogodbenice, na katero se 
nanaša; 

(e) če je odločitev nezdružljiva z odločitvijo, ki je bila o isti preletni pristojbini sprejeta v 
pogodbenici, na katero se nanaša, 

(f) če je sodišče, razsodišče ali upravni organ pogodbenice, ki je odločitev izdal, odločal o 
predhodnem vprašanju glede statusa ah pravne sposobnosti fizičnih oseb, pravic na 
premoženju, ki izhajajo iz zakonske zveze, oporok ali nasledstva, na način, ki nasprotuje 
določbam mednarodnega zasebnega prava v tisti pogodbenici, na katero se odločitev 
nanaša, razen če bi bil enak rezultat dosežen z uporabo pravil mednarodnega zasebnega 
prava te pogodbenice. 

13. člen 

Če je odločitve, navedene vil. členu, možno izvajati v pogodbenici, ki je odločitev izdala, jih 
je treba izvajati v skladu s pravom pogodbenice, na katero se odločitev nanaša. Če je 
potrebno, sodišče, razsodišče ali upravni organ pogodbenice, na katero se odločitev nanaša, na 
podlagi zahtevka izda odločbo o izvršbi. 

14. člen 

1. Zahtevku je treba priložiti: 

(a) overjeno kopijo odločitve; 

(b) če je bila odločitev sodišča ali razsodišča izdana po uradni dolžnosti, je treba 
priložiti izvirnik ali overjeno kopijo dokumenta, s katerim je bil dolžnik 
pravočasno obveščen o začetku postopka; 

(c) v primeru upravne odločbe dokument, ki dokazuje, da so bile izpolnjene 
zahteve iz 11. člena; 

(d) dokument, ki potijuje, daje odločitev izvršljiva v pogodbenici, ki je odločitev 
izdala, in daje dolžnik pravočasno prejel obvestilo o odločitvi. 

2. Priloži se pravilno oveijen prevod vseh dokumentov, če to zahteva sodišče, razsodišče ali 
upravni organ pogodbenice, na katero se odločitev nanaša. Obličnost ali podobna 
formalnost ni potrebna. 

poročevalec, št. 11 $4 12. februar200* 



15. člen 

1. Zahtevek se lahko zavrne zgolj zaradi enega od razlogov, navedenih v 12. členu. V 
nobenem primeru odločitev glede bistvenih sestavin ne more biti spremenjena v 
pogodbenici, na katero se odločitev nanaša. 

2. Postopek priznanja in izvršitve odločitve poteka v skladu s pravom pogodbenice, na 
katero se odločitev nanaša, če ta konvencija ne določa drugače. 

16. člen 

Zneski, ki jih pobira EUROCONTROL, se izplačajo pogodbenicam v skladu z odločitvami 
Sveta. 

17. člen 

Če je dolg izteijala pogodbenica, mora ta znesek brez odlašanja plačati EUROCONTROL-u, 
ki ravna v skladu s 16. členom. Stroški izterjave, ki jih je ta pogodbenica imela, bremenijo 
EUROCONTROL. 

18. člen 

Pristojni organi pogodbenic sodelujejo z EUROCONTROL-om pri določanju in pobiranju 
preletnih pristojbin. 

19. člen 

Če se Svet soglasno odloči opustiti izteijavo pristojbine, lahko prizadete pogodbenice 
uporabijo kateri koli ukrep, ki se jim zdi primeren. V tem primeru se določbe te konvencije, ki 
se nanašajo na izteijavo, priznanje in izvršbo odločitev, prenehajo uporabljati. 
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3. člen 

Za izvajanje Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o 
sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

Protokol za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost 
zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (v nadaljevanju: Protokol za uskladitev) je plod 
Diplomatske konference, ki je potekala v Bruslju 27. junija 1997. Na konferenci je 28 držav 
članic Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: 
EUROCONTROL), podpisalo Protokol za uskladitev prav tako pa so prisotne države sprejele 
resolucijo št. 1, ki poziva države, da Protokol za uskladitev ratificirajo čimprej, saj gre za 
protokol, s katerem se bo vzpostavil varen in učinkovit evropski sistem upravljanja zračnega 
prometa ter učinkovit enoten sistem pobiranja preletnih pristojbin. 

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: EUROCONTROL) je 
bila ustanovljena leta 1960, potem ko so države podpisnice Mednarodne konvencije 
EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe in Večstranskega sporazuma o 
pristojbinah na zračnih poteh ratificirale navedena dokumenta. EUROCONTROL je bil 
ustanovljen z namenom, da se doseže harmonizacija in integracija evropskih sistemov za 
upravljanje zračnega prometa. Slovenija je postala članica EUROCONTROL-a 1. oktobra 
1995, po tem, ko je ratificirala Mednarodno konvencijo EUROCONTROL o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe v besedilu, ki je bil spremenjen 6. julija 1970, dopolnjen 21. novembra 
1978 in ponovno dopolnjen 12. februaija 1981 ter Večstranski sporazum o pristojbinah na 
zračnih poteh (Uradni list RS, MP št. 12/95). Sedež EUROCONTROL-a je v Bruslju, 
organizacija trenutno šteje 31 držav članic. Glavna naloga EUROCONTROL-a je doseči 
harmonizacijo in integracijo za vzpostavitev enotnega evropskega sistema za upravljanje 
zračnega prometa v skladu z zahtevami varnosti pri zagotavljanju racionalnih storitev 
zračnega prometa in zmanjševati vplive na okolje, kjer je to operativno, tehnično in 
ekonomsko izvedljivo. 

Razvoj zračnega prometa, potreba po poenotenju ukrepov nacionalne politike posameznih 
evropskih držav na evropsko raven in tehnološki razvoj zračnega prometa so terjali, da je bil 
temeljni akt EUROCONTROL-a, Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju 
za varnost zračne plovbe, s protokoli o dopolnitvah večkrat spremenjen in dopolnjen (6. julij 
1970, 21.november 1978 in 12. februar 1981). Najkorenitejšo spremembo omenjenega akta 
predstavlja Protokol za uskladitev, ki prinaša predvsem organizacijske spremembe. Poleg tega 
po uveljavitvi Protokola za uskladitev preneha veljati Večstranski sporazum o pristojbinah na 
zračnih poteh z dne 12. februarja 1981 in ga nadomestijo ustrezne določbe prečiščenega 
besedila, ki vsebuje veljavna besedila obstoječe konvencije in dopolnila, ki jih je sprejela 
diplomatska konferenca dne 27. junija 1997, vključno z njeno prilogo V (z naslovom: 
"Določbe, ki se nanašajo na enotni sistem preletnih pristojbin"). 

V organizacijski strukturi organov EUROCONTROL je prišlo do velikih sprememb. Sedanje 
organe (Komisija za varnost zračne plovbe, Agencija za službe zračnega prometa, Stalna 
komisija, Razšiijena komisija, Upravni odbor, Razširjeni odbor) bosta zamenjala dva organa, 
značilna za mednarodne medvladne organizacije, Generalna skupščina in Svet. Z obema 
organoma se bodo natančneje določile meje med regulatomo in servisno funkcijo 
EUROCONTROL-a. 

Generalna skupščina je organ pristojen za oblikovanje in odobritev splošne politike 
EUROCONTROL-a, vključno z enotno politiko preletnih pristojbin, določanja ciljev 
EUROCONTROL-a, s sprejemanjem standardov, načrtovanjem, izvajanjem in varnostno 
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ureditvijo, nadzor nad izvajanjem in ocenjevanjem izvajanja. Generalno skupščino sestavljajo 
predstavniki pogodbenic na ministrski ravni. 

Svet je nov organ z novimi pristojnostmi, ki se bistveno razlikujejo od tistih, ki jih imajo 
telesa v sedanji organizaciji (Komisija za spremembe, Upravni odbor in Razšiijeni odbor). 
Svet bo pristojen za izvajanje odločitev Generalne skupščine, reševanje sporov med državami 
članicami in EUROCONTROL-om, za nadziranje dela Agencije, določanje splošnih pogojev 
delovanja enotnega evropskega sistema za upravljanje zračnega prometa. Potrjeval bo petletne 
in letne delovne programe Agencije in izvajal odločitve Generalne skupščine o preletnih 
pristojbinah ter nadziral naloge Agencije na tem področju. Svet sestavljajo predstavniki 
pogodbenic na ravni generalnih direktoijev. 

Agencija, kot tretji najpomembnejši organ EUROCONTROL-a obstaja v že sedaj veljavnem 
sistemu, je organ, ki mu je zaupano izvajanje nalog EUROCONTROL-a v skladu z določbami 
konvencije in nalog, ki mu jih je naložila Generalna skupščina ali Svet 

Ustanovljeni bodo tudi novi strokovni organi: Komisija za prevajanje zmogljivosti, Komisija 
za varnostno ureditev, Stalno civilno-vojaški odbor in Revizorski odbor. 

Protokol za uskladitev ima štiri priloge, in sicer; 

Priloga 1: Statut Agencije; podrobneje so opredeljene naloge in cilji Agencije; naloge 
generalnega direktorja, ki vodi Agencijo; financiranje, proračun ter revizija organizacije in 
inšpekcija služb Agencije. 

Priloga 2: Letalska informativna področja; določena so zgornja in letalska informativna 
območja po posameznih državah. 

Priloga 3: Davčne določbe; navedene so določbe o finančni razbremenitvi 
EUROCONTROL-a, generalnega direktorja Agencije in članov osebja organizacije glede 
plačila dajatev, davkov in pristojbin; s to prilogo se nadomesti Dodatni protokol k 
Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, podpisan 
v Bruslju 6. julija 1970, ki je dopolnjen s Podpisanim v Bruslju 21.novembra 1978 oba pa 
dopolnjena s členom XXXVIII Protokola, podpisanega v Bruslju 12.februaija 1981. 

Priloga 4: Določbe, ki se nanašajo na enotni sistem preletnih pristojbin; opredeljene so 
naloge Sveta glede preletnih pristojbin; zavezanci za plačilo pristojbin; posledice neplačila 
pristojbin in postopki za izterjavo zneskov; priznavanje in izvajanje odločitev sodišč in 
razsodišč; zahtevek za izvršbo; 

Protokol za uskladitev začne veljati, ko ga vse države pogodbenice konvencije ratificirajo, 
sprejmejo ali odobrijo bodisi 1. julija ali 1. januarja po datumu deponiranje zadnje listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi pri Vladi Kraljevine Belgije, glede na to, ali je listina 
deponirana v prvi ali drugi polovici leta. 

Ratifikacija Protokola za uskladitev ne bo vplivala na izdajo novih oziroma spremembo 
veljavnih predpisov. 

V zvezi z uresničevanjem protokola ne bo potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev. 
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Gradivo ni predmet usklajevanja z pravnim redom EU. 

V skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 45/2001) Protokol za uskladitev Mednarodne konvencije EUROCONTROL o 
sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI protokola o spremembi 

) mednarodne konvencije o 

POENOSTAVITVI IN USKLADITVI CARINSKIH 

POSTOPKOV IMPMKCP) 

EPA 1128-III 

vlada republike Slovenije 

EVA: 2003-1811-0180 
Številka: 424-23/2003-2 
Ljubljana, 05.02.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 05.02.2004 
določila besedilo: 

' PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
SPREMEMBI MEDNARODNE KONVENCIJE O 
POENOSTAVITVI IN USKLADITVI CARINSKIH 
POSTOPKOV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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. Dušan Mramor, minister za finance, 
Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike 
Slovenije, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SPREMEMBI 

MEDNARODNE KONVENCIJE O POENOSTAVITVI IN 
USKLADITVI CARINSKIH POSTOPKOV 

1. člen 

Ratificira se Protokol o spremembi Mednarodne konvencije o 

poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov (z izjemo Dodatka 
III), sprejet v Bruslju 26. junija 1999. 

2. člen 

Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem in francoskem 
jeziku ter prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
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PROTOKOL O SPREMEMBI 
MEDNARODNE KONVENCIJE O 

POENOSTAVITVI IN USKLADITVI 

CARINSKIH POSTOPKOV 

(sestavljeno v Bruslju 26. junija 1999) 

Pogodbenice Mednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi 
carinskih postopkov (ki je bila sestavljena v Kjotu 18. maja 1973 
in je začela veljati 25. septembra 1974), v nadaljevanju 
"konvencija", ustanovljene pod pokroviteljstvom Sveta za carinsko 
sodelovanje, v nadaljevanju "Svet", so 

OB UPOŠTEVANJU, da je za uresničevanje ciljev: 

odprava razlik med carinskimi postopki in praksami 
pogodbenic, ki lahko ovirajo mednarodno trgovino in druge 
mednarodne izmenjave; 

zadovoljevanje potreb mednarodne trgovine in carine po 
olajšanju, poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov in - 
praks; 

- zagotavljanje ustreznih standardov carinskega nadzora in 

- omogočanje carini, da se prilagaja velikim spremembam na 
področju poslovnih in upravnih metod in tehnik, 

treba spremeniti konvencijo, 

ter OB UPOŠTEVANJU, da: 

mora spremenjena konvencija zagotoviti, da bodo temeljna 
načela takšne poenostavitve in uskladitve zavezujoča za 
pogodbenice spremenjene konvencije, 

mora spremenjena konvencija carini zagotoviti učinkovite 
postopke, podkrepljene z ustreznimi in učinkovitimi načini 
nadzora, ter 

bo spremenjena konvencija omogočila doseganje visoke 
stopnje poenostavitve in uskladitve carinskih postopkov in 
praks, kar je glavni cilj Sveta, ter tako bistveno prispevala k 
olajšanju mednarodne trgovine, 

sklenile: 

1. ČLEN 

Preambula in členi konvencije se spremenijo v skladu z besedilom 
v dodatku I k temu protokolu. 

2. ČLEN 

Splošna priloga v dodatku II in posebne priloge v dodatku III k 
temu protokolu nadomestijo priloge h konvenciji. 

3. ČLEN 

1. Vsaka pogodbenica konvencije lahko svoje soglasje, da jo 
zavezuje ta protokol, vključno z dodatkoma I in II, izrazi: 

(a) s podpisom protokola brez pridržka ratifikacije, 

(b) z deponiranjem listine o ratifikaciji po podpisu protokola s 
pridržkom ratifikacije ali 

(c) s pristopom k protokolu. 

2. Pogodbenice konvencije lahko ta protokol podpišejo do 30. 
junija 2000 na sedežu Sveta v Bruslju. Po tem datumu lahko k 
protokolu pristopijo. 

-'C 
3. Ta protokol, vključno z dodatkoma I in II, začne veljati tri 

mesece po tem, ko ga brez pridržka ratifikacije podpiše a|! 

deponira listino o ratifikaciji ali pristopu štirideset pogodbenic- 

4. Potem ko štirideset pogodbenic v skladu s prvim odstavkorri 
tega člena izrazi svoje soglasje, da jih zavezuje ta protokol, 
lahko katera koli pogodbenica konvencije spremembe 
konvencije sprejme le tako, da postane pogodbenica tega 
protokola. Za takšno pogodbenico začne protokol veljati tn 
mesece po podpisu protokola brez pridržka ratifikacije ali P° 
deponiranju listine o ratifikaciji ali pristopu. 

4. ČLEN 

Vsaka pogodbenica konvencije lahko po tem, ko izrazi svoje 
soglasje, da jo zavezuje ta protokol, sprejme katero koli oo 
posebnih prilog ali njihovih poglavij, ki jih vsebuje dodatek HI K 

temu protokolu, ter o takšnem sprejetju in priporočenih praksa", 
glede katerih izrazi pridržke, uradno obvesti generalnega 
sekretarja Sveta. 

5. ČLEN 

Po začetku veljavnosti tega protokola generalni sekretar Sveta 
ne sprejme nobenih listin o ratifikaciji konvencije ali pristopu k njej- 

6. ČLEN 

V odnosih med pogodbenicami tega protokola ta protokol z dodatki 
nadomesti konvencijo. 

7. ČLEN 

Generalni sekretar S»eta je depozitar tega protokola in opravi)8 

naloge, določene v 19. členu dodatka I k temu protokolu. 

8. ČLEN 

Ta protokol lahko pogodbenice konvencije podpišejo na sedezu 

Sveta v Bruslju od 26. junija 1999 naprej. 

9. ČLEN 

V skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov se 
ta protokol in njegovi dodatki na zaprosilo generalnega sekretar)3 

Sveta registrirajo pri Sekretariatu Združenih narodov. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Bruslju šestindvajsetega junija tisoč devetsto 
devetindevetdeset v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer 

sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvirniku, ki se 
deponira pri generalnem sekretarju Sveta, ki pošlje overjene kop')0 

vsem entitetam iz prvega odstavka 8. člena dodatka I k ternU 

protokolu. 
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DODATEK I 

MEDNARODNA KONVENCIJA O 
POENOSTAVITVI IN USKLADITVI 

CARINSKIH POSTOPKOV 
(kot je spremenjena) 

UVOD 

pogodbenice te konvencije, ustanovljene pod pokroviteljstvom 
kveta za carinsko sodelovanje, so 

^ PRIZADEVANJU za odpravo razlik med carinskimi postopki in 
Praksami pogodbenic, ki lahko ovirajo mednarodno trgovino in 
đruge mednarodne izmenjave, 

v žeui, da bi učinkovito prispevale k razvoju tovrstne trgovine 
ln 'zmenjav s poenostavitvijo in uskladitvijo carinskih postopkov 
ln praks ter pospeševanjem mednarodnega sodelovanja, 

UPOŠTEVANJU, da je pomembne koristi od lajšanja 
Mednarodne trgovine mogoče doseči brez ogrožanja ustreznih 
standardov carinskega nadzora, 

SPOZNANJU, da je tovrstno poenostavitev in uskladitev 
Mogoče doseči z uporabo predvsem teh načel: 

uresničevanjem programov zaradi stalnega posodabljanja 
carinskih postopkov in praks ter s tem povečanjem 
učinkovitosti in uspešnosti, 

izvajanjem carinskih postopkov in praks na predvidljiv, 
dosleden in pregleden način, 

zagotavljanjem vseh potrebnih informacij v zvezi s carinskimi 
zakoni, predpisi, upravnimi navodili, postopki in praksami 
zainteresiranim strankam, 

sprejemom sodobnih tehnik, kot so obvladovanje tveganja in 
kontrola na podlagi revizij ter čim bolj praktična uporaba 
informacijske tehnologije, 

sodelovanjem z drugimi državnimi organi, drugimi carinskimi 
upravami in trgovinskimi združenji, kadar koli je to primerno, 

Prevzemom ustreznih mednarodnih standardov, 

zagotovitvijo lahko dostopnih postopkov upravnega in 
sodnega preizkusa prizadetim strankam, 

^ PREPRIČANJU, da bo mednarodni instrument, ki bo vseboval 
navedene cilje in načela ter glede katerega se pogodbenice 
*®vezujejo, da ga bodo izvajale, pripeljal do visoke stopnje 
Poenostavitve in uskladitve carinskih postopkov in praks, kar je 
9'avni cilj Sveta za carinsko sodelovanje, ter tako bistveno 
PnsPeval k olajšanju mednarodne trgovine, 

sklenile; 

I. POGLAVJE 

Pomen izrazov 
1. člen 

^ ,ei konvenciji: 

"standard" pomeni določbo, izvajanje katere se šteje za 
Potrebno, da se dosežeta uskladitev in poenostavitev 
carinskih postopkov in praks; 

(b) "prehodni standard" pomeni standard v splošni prilogi, pri 
katerem je dovoljeno daljše obdobje prevzemanja; 

(c) "priporočena praksa" pomeni določbo v posebni prilogi, za 
katero se šteje, da prispeva k napredku pri uskladitvi in 
poenostavitvi carinskih postopkov in praks, ter katere čim 
širša uporaba velja za zaželeno; 

(d) "notran|a zakonodaja" pomeni zakone, predpise in druge 
ukrepe, ki jih sprejme pristojni organ pogodbenice in se 
uporabljajo na celotnem območju te pogodbenice, ali veljavne 
mednarodne pogodbe, ki zavezujejo pogodbenico; 

(e) "splošna priloga" pomeni zbirko določb, ki se uporabljajo 
za vse carinske postopke in prakse, omenjene v tej konvenciji; 

(f) "posebna priloga" pomeni zbirko določb, ki se uporabljajo 
za enega ali več carinskih postopkov ali praks, omenjenih v 
tej konvenciji; 

(g) "smernice" pomenijo zbirko razlag določb splošne priloge, 
posebnih prilog in njihovih poglavij, ki navajajo možne smeri 
delovanja, ki jih je treba upoštevati pri uporabi standardov, 
prehodnih standardov in priporočenih praks, ter predvsem 
opisujejo najboljše prakse in priporočajo primere večjih 
olajšav; 

(h) "Stalni tehnični odbor" pomeni Stalni tehnični odbor Sveta; 

(i) "Svet" pomeni organizacijo, ustanovljeno s Konvencijo o 
ustanovitvi Sveta za carinsko sodelovanje, sestavljeno 15. 
decembra 1950 v Bruslju; 

(j) "carinska ali gospodarska unija" pomeni unijo, ki so jo 
ustanovile in jo sestavljajo države ter je pristojna za 
sprejemanje lastnih predpisov, ki so zavezujoči za te države 
v zadevah, ki jih ureja ta konvencija, ter je v skladu s svojimi 
notranjimi postopki pristojna za odločanje o podpisu in ratifikaciji 
te konvencije ali pristopu k njej. 

II. POGLAVJE 

OBSEG IN SESTAVA 

Obseg konvencije 
2. člen 

Vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo spodbujala poenostavitev 
in uskladitev carinskih postopkov ter v tem smislu in v skladu z 
določbami te konvencije upoštevala standarde, prehodne 
standarde in priporočene prakse v prilogah k tej konvenciji. Nič 
pa pogodbenicam ne preprečuje odobravanja večjih olajšav, kot 
so predvidene s konvencijo, in vsaki pogodbenici se priporoča 
odobravanje takšnih večjih olajšav v čim širšem obsegu. 

3. člen 

Določbe te konvencije ne vplivajo na uporabo notranje zakonodaje, 
ki se nanaša na prepovedi ali omejitve v zvezi z blagom, za 
katero velja carinski nadzor. 

Sestava konvencije 
4. člen 

1. Konvencija je sestavljena iz osnovnega besedila, splošne 
priloge in posebnih prilog. 
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2. Splošna priloga in vsaka posebna priloga k tej konvenciji sta 
načeloma sestavljeni iz poglavij, ki razčlenjujejo določeno 
prilogo in zajemajo: 

(a) pomen izrazov in 

(b) standarde, od katerih so nekateri v splošni prilogi prehodni 
standardi. 

3. Vsaka posebna priloga prav tako zajema tudi priporočene 
prakse. 

4. Vsako prilogo spremljajo smernice, katerih besedila za 
pogodbenice niso zavezujoča. 

5. člen 

Za vsako posebno prilogo ali priloge ali vsako njeno poglavje ali 
poglavja, ki zavezujejo določeno pogodbenico, se za namene te 
konvencije šteje, da so sestavni del konvencije, v zvezi s to 
pogodbenico pa se za vsako navajanje konvencije šteje, da 
konvencija vključuje navajanje posebne priloge ali prilog ali poglavja 
ali poglavij. 

III. POGLAVJE 

UPRAVLJANJE KONVENCIJE 

Upravni odbor 
6. člen 

1. Za proučevanje izvajanja te konvencije, ukrepov za 
zagotavljanje enotnosti razlage in uporabe te konvencije ter 
njenih predlaganih sprememb se ustanovi Upravni odbor. 

2. Pogodbenice so članice Upravnega odbora. 

3. Pristojna uprava vsake entitete, ki lahko v skladu z določbami 
8. člena postane pogodbenica te konvencije, ali katere koli 
članice Svetovne trgovinske organizacije ima pravico, da se 
lahko kot opazovalka udeleži sej Upravnega odbora. Status 
in pravice teh opazovalk se določijo s sklepom Sveta. 
Omenjenih pravic ni mogoče uresničiti pred začetkom 
veljavnosti sklepa. 

4. Upravni odbor lahko na svoje seje kot opazovalce povabi 
predstavnike mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij. 

5. Upravni odbor: 

(a) pogodbenicam priporoča: 

(i) spremembe osnovnega besedila te konvencije: 

(ii) spremembe splošne priloge, posebnih prilog in njihovih 
poglavij ter vključitev novih poglavij v splošno prilogo 
ter 

(iii) vključitev novih posebnih prilog in novih poglavij v 
posebne priloge; 

(b) lahko sklene spremeniti priporočene prakse ali vključi i 
nove priporočene prakse v posebne priloge ali njihova 
poglavja v skladu s 16. členom; 

(c) obravnava prevzemanje določb te konvencije v skladu s 
četrtim odstavkom 13. člena; 

(d) pregleduje in sproti dopolnjuje smernice; 

(e) obravnava vse druge zadeve v zvezi s to konvencijo, to 
so mu lahko predložene; 

(f) obvešča Stalni tehnični odbor in Svet o svojih sklepih- 

6. Pristojne uprave pogodbenic generalnemu sekretarju Sveta 
sporočijo predloge iz točk (a), (b), (c) ali (d) petega odstavka 
tega člena in razloge zanje skupaj z zahtevami za uvrstitev 
točk na dnevni red sej Upravnega odbora. Generalni sekretar 
Sveta s predlogi seznani pristojne uprave pogodbenic in 
opazovalce iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena. 

7. Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat letno. Vsako le'0 

izvoli predsednika in podpredsednika. Generalni sekretar 
Sveta pristojnim upravam pogodbenic in opazovalcem |Z 

drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena pošlje vabilo 
in osnutek dnevnega reda najpozneje šest tednov, preden se 
Upravni odbor sestane. 

8. Če sklepa ni mogoče sprejeti soglasno, se o zadevah, ki j|jj 
obravnava Upravni odbor, odloča z glasovanjem prisotni 
pogodbenic. Za odobritev predlogov iz točk (a), (b) ali (°' 
petega odstavka tega člena je potrebna dvotretjinska večin® 
oddanih glasov. O vseh drugih zadevah Upravni odbor odloča 
z večino oddanih glasov. 

9. Pri uporabi določb petega odstavka 8. člena te konvenci|e 

imajo carinske ali gospodarske unije, ki so pogodbenice, Pn 

glasovanju le toliko glasov, kot je skupno število glasov, 
dodeljenih njihovim članicam, ki so pogodbenice. 

10. Pred koncem seje Upravni odbor sprejme poročilo. Poroči'0 

se pošlje Svetu in pogodbenicam ter opazovalcem iz drugeg3, 

tretjega in četrtega odstavka. 

11. Če ta člen ne vsebuje ustreznih določb, se uporablja poslovni 
Sveta, razen če Upravni odbor ne odloči drugače. 

7. člen 

Pri glasovanju v Upravnem odboru se o vsaki posebni prilogi in 
vsakem poglavju določene posebne priloge glasuje posebej. 

(a) Vsaka pogodbenica ima pravico do glasovanja o zadevah v 

zvezi razlago, uporabo ali spremembo osnovnega besedil 
in splošne priloge konvencije. 

(b) O zadevah, ki se nanašajo na posebno prilogo ali poglav® 
posebne priloge, ki že velja, imajo pravico do glasovanja I® 
tiste pogodbenice, ki so sprejele to posebno prilogo ali njen° 
poglavje. 

(c) Vsaka pogodbenica ima pravico do glasovanja o osnutkih 
novih posebnih prilog ali novih poglavij določene posebn6 

priloge. 
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IV. POGLAVJE 

POGODBENICA 

Ratifikacija konvencije 
8. člen 

1 • Vsaka članica Sveta in vsaka članica Združenih narodov ali 
njenih specializiranih agencij lahko postane pogodbenica te 
konvencije: 

(a) s podpisom konvencije brez pridržka ratifikacije; 

(b) z deponiranjem listine o ratifikaciji po podpisu s pridržkom 
ratifikacije ali 

(c) s pristopom h konvenciji. 

2- Članice iz prvega odstavka tega člena lahko to konvencijo 
podpišejo do 30. junija 1974 na sedežu Sveta v Bruslju. Po 
tem datumu lahko te članice h konvenciji pristopijo. 

3- Vsaka pogodbenica ob podpisu ali ratifikaciji konvencije ali 
pristopu k njej navede, katero od posebnih prilog ali njihovih 
poglavij sprejema, če sploh katero. Naknadno lahko depozitarja 
uradno obvesti o sprejetju ene ali več posebnih prilog ali 
njihovih poglavij. 

4- Pogodbenice, ki sprejemajo katero od novih posebnih prilog 
ali novih poglavij posebne priloge, o tem uradno obvestijo 
depozitarja v skladu s tretjim odstavkom tega člena. 

5- (a) Vsaka carinska ali gospodarska unija lahko postane 
pogodbenica te konvencije v skladu s prvim, drugim in 
tretjim odstavkom tega člena. Takšna carinska ali 
gospodarska unija depozitarja obvesti o svoji pristojnosti 
za zadeve, ki jih ureja ta konvencija. Takšna carinska ali 
gospodarska unija depozitarja tudi obvesti o vsaki bistveni 
spremembi obsega svojih pristojnosti. 

(b) Carinska ali gospodarska unija, ki je pogodbenica te 
konvencije, pri zadevah, ki so v njeni pristojnosti, v svojem 
imenu uveljavlja pravice in izpolnjuje dolžnosti, ki jih 
konvencija določa za članice takšne unije, ki so 
pogodbenice te konvencije. V tem primeru članice takšne 
unije nimajo pravice do individualnega uveljavljanja pravic, 
vključno s pravico do glasovanja. 

9. člen 
1 • Vsako pogodbenico, ki ratificira to konvencijo ali k njej pristopi, 

zavezujejo vse spremembe te konvencije, vključno s splošno 
prilogo, ki začnejo veljati na dan deponiranja listine o ratifikaciji 
ali pristopu. 

2' Vsako pogodbenico, ki sprejme katero od posebnih prilog ali 
njenih poglavij, zavezujejo vse spremembe standardov v taki 
posebni prilogi ali njenem poglavju, ki so veljavne na dan, ko 
pogodbenica uradno obvesti depozitarja, da jih je sprejela. 
Vsako pogodbenico, ki sprejme katero od posebnih prilog ali 
njihovih poglavij, zavezujejo vse spremembe priporočenih 
praks, ki jih ta vsebujejo, in so veljavne na dan, ko pogodbenica 
uradno obvesti depozitarja, da jih je sprejela, razen če 
pogodbenica na eno ali več priporočenih praks ne izrazi 
pridržka v skladu z 12. členom te konvencije. 

Uporaba konvencije 
10. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu te konvencije brez 
pridržka ratifikacije ali ob deponiranju listine o ratifikaciji ali 
pristopu ali kadar koli pozneje z obvestilom depozitarju izjavi, 
da konvencijo širi na vsa ali katera koli območja, za 
mednarodne odnose katerih je pristojna. To uradno obvestilo 
začne učinkovati tri mesece po datumu, ko ga prejme 
depozitar. Vendar pa se na območjih, navedenih v uradnem 
obvestilu, ta konvencija ne more uporabljati, dokler ne začne 
veljati za samo pogodbenico. 

2. Vsaka pogodbenica, ki je depozitarja po prvem odstavku 
tega člena uradno obvestila o razširitvi te konvencije na katero 
koli območje, za katerega mednarodne odnose je pristojna, 
lahko depozitarja po postopku iz 19. člena te konvencije 
uradno obvesti, da se za to območje ta konvencija ne bo več 
uporabljala. 

11. člen 

Carinska ali gospodarska unija, ki je pogodbenica, uradno obvesti 
generalnega sekretarja Sveta o območjih, ki sestavljajo carinsko 
ali gospodarsko unijo, pri čemer se za uporabo te konvencije ta 
območja štejejo za eno samo območje. 

Sprejetje določb in pridržki 
12. člen 

1. Splošna priloga je zavezujoča za vse pogodbenice. 

2. Pogodbenica lahko sprejme eno ali več posebnih prilog ali 
eno ali več njenih poglavij. Za pogodbenico, ki sprejme 
določeno posebno prilogo ali eno ali več njenih poglavij, so 
zavezujoči vsi standardi iz take priloge ali poglavja. Za 
pogodbenico, ki sprejme določeno posebno prilogo ali eno ali 
več njenih poglavij, so zavezujoče vse priporočene prakse iz 
take priloge ali poglavja, razen če ob sprejetju ali kadar koli 
pozneje depozitarja uradno ne obvesti o priporočeni praksi 
ali praksah, v zvezi s katerimi izraža pridržke, in ne navede 
obstoječih razlik med določbami svoje notranje zakonodaje 
in določbami take priporočene prakse ali praks. Vsaka 
pogodbenica, ki je izrazila pridržke, jih lahko v celoti ali delno 
kadar koli umakne z uradnim obvestilom depozitarju in pri 
tem navede datum, s katerim začne učinkovati umik pridržka. 

3. Vsaka pogodbenica, ki jo zavezuje posebna priloga ali eno ali 
več njenih poglavij, prouči možnosti umika morebitnih 
pridržkov na priporočene prakse, ki jih je vložila v skladu z 
drugim odstavkom, ter uradno obvesti generalnega sekretarja 
Sveta o rezultatih takšnega pregleda ob koncu vsakega 
triletnega obdobja, ki se začne na dan začetka veljavnosti te 
konvencije zanjo, ter navede določbe svoje notranje 
zakonodaje, ki po njenem mnenju ne onemogočajo umika 
pridržkov. 

Izvajanje določb 
13. člen 

1. Vsaka pogodbenica prevzame standarde, določene v splošni 
prilogi in posebni prilogi ali prilogah ali v enem ali več njenih 
poglavjih, ki jih je sprejela, v 36 mesecih od začetka veljavnosti 
take priloge ali prilog ali enega ali več njenih poglavij zanjo. 
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2. Vsaka pogodbenica prevzame prehodne standarde, določene 
v splošni prilogi, v 60 mesecih od dneva, ko je splošna priloga 
zanjo začela veljati. 

3. Vsaka pogodbenica prevzame priporočene prakse, določene 
v posebni prilogi ali prilogah ali v enem ali več njenih poglavij, 
ki jih je sprejela, v 36 mesecih od začetka veljavnosti take 
priloge ali prilog ali poglavja ali poglavij zanjo, razen če ni 
vložila pridržkov na eno ali več priporočenih praks. 

4. (a) Če je rok, določen v prvem ali drugem odstavku tega 
člena, za pogodbenico prekratek, da bi lahko v praksi 
izvajala določbe splošne priloge, lahko taka pogodbenica 
Upravni odbor pred potekom roka iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena zaprosi za podaljšanje tega roka. V 
zaprosilu pogodbenica navede določbo ali določbe iz 
splošne priloge, v zvezi s katerimi potrebuje podaljšanje 
roka, ter razloge za zaprosilo. 

(b) Upravni odbor lahko v izjemnih okoliščinah sklene, da 
odobri tako podaljšanje. V sklepu, s katerim odobri 
podaljšanje, Upravni odbor navede izjemne okoliščine, ki 
utemeljujejo njegov sklep, podaljšanje pa nikakor ne more 
biti daljše od enega leta. Ob izteku roka podaljšanja 
pogodbenica depozitarja uradno obvesti o izvajanju 
določb, v zvezi s katerimi ji je bilo dovoljeno podaljšanje. 

Reševanje sporov 
14. člen 

1. Kakršni koli spori med dvema ali več pogodbenicami glede 
razlage ali uporabe te konvencije se, če je le mogoče, rešujejo 
s pogajanji. 

2. Kakršen koli spor, ki ni rešen s pogajanji, pogodbenice v 
sporu predložijo Upravnemu odboru, ki nato spor obravnava 
in da priporočila za njegovo rešitev. 

3. Pogodbenice v sporu se lahko vnaprej sporazumejo, da bodo 
sprejele priporočila Upravnega odbora kot zavezujoča. 

Spremembe konvencije 
15. člen 

1. Generalni sekretar Sveta sporoči besedilo vsake spremembe, 
ki jo Upravni odbor priporoči pogodbenicam v skladu s 
točkama (i) in (ii) pododstavka (a) petega odstavka 6. člena, 
vsem pogodbenicam in tistim članicam Sveta, ki niso 
pogodbenice. 

2. Spremembe osnovnega besedila konvencije začnejo veljati 
za vse pogodbenice dvanajst mesecev po tem, ko 
pogodbenice, navzoče na seji Upravnega odbora, na kateri 
so bile spremembe priporočene, deponirajo listine o sprejetju, 
če v dvanajstih mesecih po datumu sporočila o teh 
spremembah nobena pogodbenica ne vloži ugovora. 

3. Za vsako priporočeno spremembo splošne priloge ali posebnih 
prilog ali njihovih poglavij se šteje, da je sprejeta šest mesecev 
po datumu sporočila o priporočeni spremembi pogodbenicam, 
razen če: 

(a) katera od pogodbenic, ali če gre za posebno prilogo ali 
poglavja, katera od pogodbenic;' za katero je ta posebna 
priloga ali poglavje zavezujoče, ne vloži ugovora ali 

(b) katera od pogodbenic generalnega sekretarja Sveta ne 
obvesti, da sicer namerava sprejeti priporočeno 
spremembo, vendar pa pogoji, potrebni za takšno sprejetje, 
še niso izpolnjeni. 

4. Če katera od pogodbenic generalnemu sekretarju Sveta 
pošlje sporočilo v skladu s pododstavkom (b) tretjega 
odstavka tega člena, lahko toliko časa, dokler generalnega 
sekretarja Sveta uradno ne obvesti o sprejetju priporočene 
spremembe, vloži ugovor zoper to spremembo v osemnajsti 
mesecih po izteku šestmesečnega roka iz tretjega odstav 
tega člena. 

5. Če se o ugovoru zoper priporočeno spremembo uradno n® 
obvesti v skladu s pododstavkom (a) tretjega odstavka ali 
skladu s četrtim odstavkom tega člena, se šteje, 
sprememba ni bila sprejeta in tako nima nobenega učinka- 

6. Če katera od pogodbenic pošlje sporočilo v skla^u
Hg 

pododstavkom (b) tretjega odstavka tega člena, se šteje. ^ 
je bila sprememba sprejeta na tisti od naslednjih datumov, 
nastopi prej: 

(a) datum, do katerega so vse pogodbenice, ki so posla'® 
tako sporočilo, uradno obvestile generalnega sekretar) 
Sveta o svojem sprejetju priporočene spremembe, P 
pogojem, da se ta datum, če so bila vsa sprejetja urad 
sporočena pred iztekom šestmesečnega roka iz tretjeg 
odstavka tega člena, šteje za datum izteka omenjeneg 
šestmesečnega roka, ali 

(b) datum izteka osemnajstmesečnega roka iz četrteg3 

odstavka tega člena. 

7. Vsaka sprememba splošne priloge ali posebnih Pri'°9 
njihovih poglavij, za katero se šteje, da je sprejeta, začn 
veljati šest mesecev po datumu, s katerim se šteje za sprej® ' 
ali če je za priporočeno spremembo določen drugačen rok, 
iztekom tega roka po datumu, s katerim se šteje, da je bl 

sprememba sprejeta. 

8. Generalni sekretar Sveta pogodbenice te konvencije čim Pre' 
uradno obvesti o vsakem ugovoru zoper priporočen 
spremembo, ki je bil vložen v skladu s pododstavkom ( 
tretjega odstavka, ter o vsakem sporočilu, prejetem v skla 
s pododstavkom (b) tretjega odstavka tega člena. Genera 
sekretar Sveta pogodbenice naknadno obvesti o tem, 
pogodbenica ali pogodbenice, ki so poslale tako spor°ćl 1 

ugovarjajo zoper priporočeno spremembo ali jo sprejema) • 

16. člen 

1. Ne glede na postopek spreminjanja, določen v 15. členu ,e 

konvencije, lahko Upravni odbor v skladu s 6. členom sk'en ' 
da spremeni katero koli priporočeno prakso ali vključi no ^ 
priporočeno prakso v katero koli posebno prilogo ali nje 
poglavje. Generalni sekretar Sveta vsako pogodbenico P°v,.)0 
k sodelovanju pri posvetovanjih Upravnega odbora. ®e k0 
sprememb ali novih priporočenih praks, o katerih je bilo ta ^ 
sklenjeno, generalni sekretar Sveta pošlje pogodbenicam 
tistim članicam Sveta, ki niso pogodbenice te konvencije' 

2. Vsaka sprememba ali vključitev novih priporočenih Praks' g 
kateri je bilo sklenjeno v skladu s prvim odstavkom t®9. 
člena, začne veljati šest mesecev po tem, ko to sp°r 

generalni sekretar. Za vsako pogodbenico, ki jo zave*u) 
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Posebna priloga ali njeno poglavje, ki je predmet takih 
sprememb ali vključitve novih priporočenih praks, se šteje, 
da je sprejela te spremembe ali nove priporočene prakse, 
razen če ne izrazi pridržka po postopku iz 12. člena te 
konvencije. 

* 
Trajanje pristopa 

17. člen 
1- Konvencija je sklenjena za nedoločen čas, vendar jo lahko 

Po datumu začetka veljavnosti v skladu z 18. členom vsaka 
pogodbenica kadar koli odpove. 

^ O odpovedi se uradno obvesti z instrumentom v pisni obliki, 
ki se deponira pri depozitarju. 

Odpoved začne učinkovati šest mesecev po tem, ko depozitar 
Prejme instrument o odpovedi. 

Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo 
'udi za posebne priloge ali njihova poglavja, za katera lahko 
Pogodbenica kadar koli po datumu začetka veljavnosti prekliče 
svoje sprejetje. 

5. če neka pogodbenica prekliče sprejetje splošne priloge, se 
šteje, da je odpovedala konvencijo. Tudi v tem primeru se 
uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka tega člena. 

V. POGLAVJE 

KONČNE DOLOČBE 

Začetek veljavnosti konvencije 
18. člen 

1' Ta konvencija začne veljati tri mesece po tem, ko jo brez 
Pridržka ratifikacije podpiše ali deponira svoje listine o 
ratifikaciji ali pristopu pet entitet iz prvega in petega odstavka 
8. člena. 

^ Ta konvencija začne veljati za pogodbenico tri mesece po 
'em, ko je postala pogodbenica v skladu z določbami 8. člena. 

Vsaka posebna priloga k tej konvenciji ali njeno poglavje začne 
veljati tri mesece po tem, ko jo je sprejelo pet pogodbenic. 

4 C5 ' po začetku veljavnosti določene posebne priloge ali njenega 
Poglavja v skladu s tretjim odstavkom tega člena začne ta 
Posebna priloga ali njeno poglavje veljati za posamezno 
Pogodbenico tri mesece po tem, ko ta pošlje uradno obvestilo 
0 sprejetju. Vendar pa nobena posebna priloga ali njeno 
Poglavje ne more začeti veljati za določeno pogodbenico, 
Praden zanjo ne začne veljati ta konvencija. 

Depozitar konvencije 
19. člen 

1' Ta konvencija, vsi podpisi s pridržkom ratifikacije ali brez 
niega in vse listine o ratifikaciji ali pristopu se deponirajo pri 
generalnem sekretarju Sveta. 

2. Depozitar: 

(a) prejme in hrani izvirnike te konvencije; 

(b) pripravi overjene kopije izvirnikov te konvencije ter jih 
pošlje pogodbenicam in tistim članicam Sveta, ki niso 
pogodbenice, ter generalnemu sekretarju Združenih 
narodov; 

(c) prejme vsak podpis s pridržkom ratifikacije ali brez njega, 
ratifikacijo ali pristop k tej konvenciji ter prejme in hrani 
vsak instrument, uradno obvestilo in sporočilo, ki se nanjo 
nanaša; 

(d) preverja primernost in pravilnost podpisov ali 
instrumentov, uradnih obvestil ali sporočil, ki se nanašajo 
na to konvencijo, ter po potrebi s tem seznani zadevno 
pogodbenico; 

(e) uradno obvešča pogodbenice, tiste članice Sveta, ki niso 
pogodbenice, in generalnega sekretarja Združenih, 
narodov o: 

- podpisih, ratifikacijah, pristopih in sprejetju prilog in 
poglavij iz 8. člena te konvencije; 

- novih poglavjih splošne priloge in novih posebnih 
prilogah ali njihovih poglavjih, za katere Upravni odbor 
sklene, da jih priporoči za vključitev v to konvencijo; 

dnevu začetka veljavnosti te konvencije, splošne 
priloge in vsake posebne priloge ali njenega poglavja 
v skladu z 18. členom te konvencije; 

uradnih obvestilih, prejetih v skladu z 8., 10., 11., 12. 
in 13. členom te konvencije; 

- preklicih sprejetja prilog/poglavij, ki jih pošljejo 
pogodbenice; 

- odpovedih v skladu s 17. členom te konvencije in 

vsaki spremembi, sprejeti v skladu s 15. členom te 
konvencije, ter o dnevu začetka njene veljavnosti. 

3. Ob razhajanjih med pogodbenico in depozitarjem glede 
opravljanja njegovih nalog depozitar ali ta pogodbenica z 
zadevo seznani druge pogodbenice in podpisnice ali odvisno 
od primera Upravni odbor ali Svet. 

Registracija in izvirna besedila 
20. člen 

V skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov se 
ta konvencija na zaprosilo generalnega sekretarja Sveta registrira 
pri Sekretariatu Združenih narodov. 

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

Sestavljeno v Kjotu osemnajstega maja tisoč devetsto 
triinsedemdeset v angleškem in francoskem jeziku, pri čemer 
sta besedili enako verodostojni, v enem samem izvirniku, ki se 
deponira pri generalnem sekretarju Sveta, ki pošlje overjene kopije 
vsem entitetam iz prvega odstavka 8. člena te konvencije. 
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DODATEK II 2. POGLAVJE 
POMEN IZRAZOV 

SPLOŠNA PRILOGA 

VSEBINSKO KAZALO 

1. POGLAVJE SPLOŠNA NAČELA 

2. POGLAVJE POMEN IZRAZOV 

3. POGLAVJE CARINJENJE IN DRUGE CARINSKE 
FORMALNOSTI 

4. POGLAVJE DAJATVE IN DAVKI 
A. OBRAČUN, POBIRANJE IN PLAČILO 

DAJATEV IN DAVKOV 
B. ODLOG PLAČILA DAJATEV IN DAVKOV 
C. POVRAČILO DAJATEV IN DAVKOV 

• 
5. POGLAVJE ZAVAROVANJE 

6. POGLAVJE CARINSKA KONTROLA 

7. POGLAVJE UPORABA INFORMACIJSKE 
TEHNOLOGIJE 

8. POGLAVJE ODNOS MED CARINO IN TRETJIMI 
STRANMI 

9. POGLAVJE INFORMACIJE, ODLOČITVE IN ODLOČBE, 
KI JIH IZDAJA CARINA 
A. SPLOŠNE INFORMACIJE 
B. 

B. POSEBNE INFORMACIJE 
C. ODLOČITVE IN ODLOČBE 

10. POGLAVJE PRITOŽBE V CARINSKIH ZADEVAH 
A. PRAVICA DO PRITOŽBE 
B. OBLIKA PRITOŽBE IN RAZLOGI ZANJO 
C. OBRAVNAVA PRITOŽBE 

1. POGLAVJE 
SPLOŠNA NAČELA 

1.1 Standard 

Pomen izrazov, standardi in prehodni standardi v tej prilogi se 
uporabljajo za carinske postopke in prakse, določene v tej prilogi, 
ter če je primerno, za postopke in prakse v posebnih prilogah. 

1.2 Standard 

Pogoji, ki jih je treba izpolniti, in carinske formalnosti, ki jih je treba 
opraviti za postopke in prakse v tej prilogi in posebnih prilogah, so 
določeni v notranji zakonodaji in so tako enostavni, kot je mogoče. 

1.3 Standard 

Carina vzpostavi in ohranja formalne posvetovalne odnose z 
gospodarstvom, da bi povečala sodelovanje in olajšala udeležbo 
pri vzpostavitvi najučinkovitejših metod dela v skladu z notranjimi 
določbami in mednarodnimi sporazumi. 

V prilogah k tej konvenciji: 

E1/F23 "pritožba" pomeni dejanje, s katerim se oseba, na 
katero neposredno vpliva odločitev ali opustitev carine 
in se čuti pri tem oškodovano, za zadoščenje obrne 
na pristojni organ; 

E2/F19 "obračun dajatev in davkov" pomeni določitev 
zneska dajatev in davkov, ki ga je treba plačati; 

E3/F4 "kontrola na podlagi revizije" pomeni ukrepe, na 
podlagi katerih se carina s pregledom ustreznih knjig, 
evidenc, poslovnih sistemov in podatkov, ki jih imajo 
zadevne osebe, prepriča o točnosti in verodostojnosti 
deklaracij; 

E4/F15 "preverjanje deklaracije blaga" pomeni dejanje 
carine, s katerim se prepriča, da je deklaracija blaga 
pravilno izdelana in da zahtevani priloženi dokumen i 
ustrezajo predpisanim pogojem; 

E5/F9 "carinjenje" pomeni izvedbo carinskih formalnosti, 
ki jih je treba opraviti, da se lahko blago vnese v 
domačo porabo, se izvozi ali zanj uvede drug carinski 
postopek; 

E6/F10 "carina" pomeni vladno službo, ki je pristojna za 
izvajanje carinske zakonodaje ter pobiranje dajatev 
in davkov ter prav tako za izvajanje drugih zakonov 
in predpisov, ki se nanašajo na uvoz, izvoz, gibanje 
ali hrambo blaga; 

E7/F3 "carinska kontrola" pomeni ukrepe, ki jih izvaja ca- 
rina, da se zagotovi skladnost s carinsko zakonodajo, 

E8/F11 "carinske da|atve" pomenijo dajatve, ki so določene 
v carinski tarifi in jih je treba plačati za blago ob vnosu 
na carinsko območje ali iznosu z njega; 

E9/F16 "carinske formalnosti" pomenijo vsa dejanja, ki jih 
morajo opraviti zadevne osebe in carina, da ravnajo 
v skladu s carinsko zakonodajo; 

E10/F18 "carinska zakonoda|a" pomeni zakonske in 
podzakonske določbe, ki se nanašajo na uvoz, izvoz, 
gibanje ali hrambo blaga ter katerih izvajanje in 
uveljavljanje sta posebej naloženi carini, ter katere 
koli predpise, ki jih izda carina v skladu s svojim' 
zakonskimi pooblastili; 

E11/F2 "carinski urad" pomeni upravno enoto carine, ki j® 
pristojna za opravljanje carinskih formalnosti, jn 
prostore ali druga mesta, ki jih v ta namen odobrijo 
pristojni organi; 

E12/F25 "carinsko območje" pomeni območje, na katerem 
se uporablja carinska zakonodaja pogodbenice; 

E13/F6 "odločba" pomeni posamično dejanje, s katerim ca- 
rina odloči o zadevi, ki se nanaša na carinsko 
zakonodajo; 

E14/F7 "deklarant" pomeni katero koli osebo, ki odda 
deklaracijo blaga ali v imenu katere se taka deklaracija 
blaga odda; 
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E15/F5 "datum zapadlosti" pomeni datum, ko dajatve in 
davki zapadejo v plačilo; 

E16/F12 "dajatve In davki" pomenijo uvozne dajatve in davke 
in/ali izvozne dajatve in davke; 

E17/F27 "pregled blaga" pomeni fizični pregled blaga, ki ga 
opravi carina, s katerim se prepriča, da so narava, 
poreklo, stanje, količina in vrednost blaga skladni s 
podatki, navedenimi v deklaraciji blaga; 

E18/F13 "izvozne dajatve in davki" pomenijo carinske dajatve 
in vse druge dajatve, davke ali takse, ki se pobirajo 
pri izvozu ali v zvezi z izvozom blaga, ne vključujejo 
pa taks, katerih znesek je omejen na višino približnih 
stroškov storitev, ki jih opravi carina, ali jih pobere v 
imenu drugega državnega organa; 

E19/F8 "deklaracija blaga" pomeni izjavo, dano na način, ki 
ga predpiše carina, in v kateri zadevne osebe 
navedejo carinski postopek, ki naj se uporabi za blago, 
ter vse podatke, ki jih carina zahteva za njegovo 
izvedbo; 

E20/F14 "uvozne dajatve In davki" pomenijo carinske dajatve 
in vse druge dajatve, davke ali takse, ki se pobirajo 
pri uvozu ali v zvezi z uvozom blaga, ne vključujejo 
pa taks, katerih znesek je omejen na višino približnih 
stroškov storitev, ki jih opravi carina, ali jih pobere v 
imenu drugega državnega organa; 

E21/F1 "medsebojna upravna pomoč " pomeni dejanja, ki 
jih carinska uprava zaradi pravilne uporabe carinske 
zakonodaje ter zaradi preprečevanja, preiskave in 
zatiranja carinskih prekrškov opravi v imenu druge 
carinske uprave ali v sodelovanju z njo; 

E22/F21 "opustitev" pomeni, da carina ne ravna ali ne ukrepa 
v razumnem roku v zadevi, ki ji je pravilno predložena, 
kot to od nje zahteva carinska zakonodaja; 

E23/F22 "oseba" pomeni fizične in pravne osebe, razen če 
smisel besedila ne zahteva drugače; 

E24/F20 "prepustitev blaga" pomeni dejanje carine, s katerim 
dovoli, da se blago, ki se carini, da na razpolago 
zadevnim osebam; 

E25/F24 "povračilo" pomeni celotno ali delno povrnitev dajatev 
in davkov, ki so bili plačani za blago, ter celotno ali 
delno odpustitev dajatev in davkov, ki še niso bili 
plačani; 

E26/F17 "zavarovanje" pomeni zadostno zagotovilo carini, da 
bo obveznost do nje izpolnjena. Zavarovanje je 
"splošno", če se z njim zagotavlja izpolnitev 
obveznosti, ki izhajajo iz več dejanj; 

^27/E26 "tretja stran" pomeni katero koli osebo, ki za račun 
druge osebe neposredno nastopa pred carino v zvezi 
z uvozom, izvozom, gibanjem ali hrambo blaga. 

3. POGLAVJE 

CARINJENJE IN DRUGE CARINSKE FORMALNOSTI 

Pristojni carinski uradi 

3.1 Standard 

Carina določi carinske urade, pri katerih je mogoče predložiti ali 
cariniti blago. Pri določanju pristojnosti in lokacije ter delovnega 
časa teh uradov je treba zlasti upoštevati potrebe gospodarstva. 

3.2 Standard 

Na zahtevo zadevne osebe in iz razlogov, ki jih carina šteje za 
utemeljene, carina glede na razpoložljiva sredstva opravlja naloge 
za namene določenega carinskega postopka in prakse zunaj 
določenega delovnega časa ali zunaj carinskega urada. Kakršni 
koli stroški, ki jih zaračuna carina, morajo biti v mejah približnih 
stroškov opravljenih storitev. 

3.3 Standard 

Če sta carinska urada na skupnem mejnem prehodu, zadevni 
carinski upravi uskladita delovni čas in pristojnosti teh uradov. " 

3.4 Prehodni standard 

Zadevni carinski upravi na skupnih mejnih prehodih izvajata 
skupne kontrole, kadar koli je to mogoče. 

3.5 Prehodni standard 

Kadar namerava carina na skupnem mejnem prehodu ustanoviti 
nov carinski urad ali spremeniti obstoječega, če je le mogoče, 
sodeluje s sosednjo carino pri ustanovitvi carinskega urada ob 
carinskem uradu druge države za lažje izvajanje skupnih kontrol. 

Deklarant 

(a) Osebe, ki so upravičene nastopati kot deklaranti 

3.6 Standard 

Z notranjo zakonodajo se določijo pogoji, pod katerimi je neka 
oseba upravičena nastopati kot deklarant. 

3.7 Standard 

Vsaka oseba s pravico do razpolaganja z blagom je upravičena 
nastopati kot deklarant. 

(b) Obveznosti deklaranta 
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3.8 Standard 3.15 Standard 

Deklarant je carini odgovoren za točnost posameznih podatkov, 
navedenih v deklaraciji blaga, ter za plačilo dajatev in davkov. 

(c) Pravice deklaranta 

3.9 Standard 

Pred vložitvijo deklaracije blaga se deklarantu pod pogoji, kot jih 
lahko določi carina, dovoli, da: 

(a) pregleda blago in 

(b) odvzame vzorce. 

3.10 Standard 

Carina ne zahteva posebne deklaracije blaga za vzorce, ki so bili 
odvzeti pod carinskim nadzorom, če so ti vzorci vključeni v 
deklaraciji blaga, ki se nanaša na zadevno pošiljko. 

Deklaracija blaga 

(a) Oblika in vsebina deklaracije blaga 

3.11 Standard 

Vsebino deklaracije blaga predpiše carina. Papirna oblika 
deklaracije blaga ustreza vzorcu obrazca Združenih narodov. 

Oblika deklaracije blaga, vložene po elektronski poti v postopku 
elektronskega carinjenja, temelji na mednarodnih standardih za 
elektronsko izmenjavo informaciji, predpisanih v priporočilih Sveta 
za carinsko sodelovanje o Informacijski tehnologiji. 

3.12 Standard 

Carina omeji podatke, ki jih mora vsebovati deklaracija blaga, 
samo na tiste podatke, ki jih šteje za potrebne za določitev in 
pobiranje dajatev in davkov, izdelavo statističnih poročil ter uporabo 
carinske zakonodaje. 

Carina zahteva vložitev izvirnika deklaracije blaga in le najmanjše 
potrebno število izvodov. 

(b) Dokumenti, ki se priložijo deklaraciji blaga 

3.16 Standard 

Carina zahteva, da se priložijo le tisti dokumenti, ki so potrebni 
zato, da se omogoči nadzor nad dejanjem in zagotovi izpolnitev 
vseh zahtev v zvezi z uporabo carinske zakonodaje. 

3.17 Standard 

Kadar določenih dokumentov, ki se priložijo, iz razlogov, ki i'h 

carina šteje za utemeljene, ni mogoče vložiti skupaj s deklaracijo 
blaga, se dovoli naknadna predložitev teh dokumentov 
določenem roku. 

3.18 Prehodni standard 

Carina dovoli vložitev dokumentov, ki se priložijo, po elektronski 
poti. 

3.19 Standard 

Carina ne zahteva prevoda posameznih podatkov v dokumentih' 
ki se priložijo, razen če je to potrebno za obdelavo deklaracij0 

blaga. 

Vložitev, sprejem in preverjanje deklaracije blaga 

3.20 Standard 

Carina dovoli vložitev deklaracije blaga pri katerem koli za 10 

določenem carinskem uradu. 

3.21 Standard 

Carina dovoli vložitev deklaracije blaga po elektronski poti. 

3.13 Standard 

Kadar deklarant iz razlogov, ki jih carina šteje za utemeljene, 
nima na voljo vseh informacij, potrebnih za izpolnitev deklaracije 
blaga, se dovoli vložitev začasne ali nepopolne deklaracije blaga, 
če ta vsebuje posamezne podatke, ki jih carina šteje za potrebne, 
in se deklarant zaveže, da bo deklaracijo dopolnil v določenem 
roku. 

3.14 Standard 

Če carina sprejme začasno ali nepopolno deklaracijo blaga, se 
tarifna obravnava, ki naj se uporabi za blago, ne sme razlikovati 
od tiste, do katere bi bilo blago upravičeno, če bi bila že na začetku 
vložena popolna in točna deklaracija blaga. 

S prepustitvijo blaga se ne sme odlašati, če je bilo predloženo 
zahtevano zavarovanje za zagotovitev pobiranja predpisanih 
dajatev in davkov. 

3.22 Standard 

Deklaracija blaga se vloži med urami, ki jih določi carina. 

3.23 Standard 

Kadar notranja zakonodaja določa rok za vložitev deklaracij® 
blaga, mora biti dovoljeni rok zadosten, da deklarantu omog° 
izpolnitev deklaracije blaga in pridobitev zahtevanih dokumentom 
ki se priložijo. 

3.24 Standard 

Na zahtevo deklaranta in iz razlogov, ki jih carina šteje z® 
utemeljene, carina podaljša predpisani rok za vložitev deklaracij 
blaga. 
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3-25 Standard 

2 notranjo zakonodajo se predvidi vložitev in sprejem ali preverjanje 
deklaracije blaga in dokumentov, ki se priložijo, pred prispetjem 
b|aga. 

3.26 Standard 

če carina ne more sprejeti deklaracije blaga, deklarantu navede 
razloge. 

3.27 Standard 

Carina dovoli deklarantu, da spremeni že vloženo deklaracijo 
"'aga, če ob prejemu zahteve za spremembo še ni začela 
Preverjati deklaracije ali pregledovati blaga. 

3-28 Prehodni standard 

carina prejme zahtevo po tem, ko je že začela preverjati 
deklaracijo blaga, deklarantu dovoli, da jo spremeni, če razloge, 

i'h navede deklarant, šteje za utemeljene. 

3 29 Prehodni standard 

^eklarantu se dovoli, da umakne deklaracijo blaga in zaprosi za đrug carinski postopek, če tako zahtevo predloži carini pred 
Prepustitvijo blaga in carina razloge za to šteje za utemeljene. 

3-30 Standard 

Preverjanje deklaracije blaga se opravi ob sprejemu deklaracije 
D|aga ali po njem, takoj ko je mogoče. 

3,31 Standard 

paradi preverjanja deklaracije blaga carina opravi le tista dejanja, 
Kl iih šteje za bistvena za zagotovitev skladnosti s carinsko 
Zakonodajo. 

Posebni postopki za pooblaščene osebe 

3-32 Prehodni standard 

Pooblaščenim osebam, ki izpolnjujejo pogoje, kl jih določi carina, 
ključno s tem, da so pri dosedanjem poslovanju ravnale v skladu 

s Urinskimi zahtevami ter da imajo zadovoljive sisteme za vodenje 
evidenc o poslovanju, carina zagotovi: 

Prepustitev blaga ob predložitvi najmanjšega števila informacij, 
Potrebnih za prepoznavanje blaga, in dovoli naknadno vložitev 
dokončne deklaracije blaga, 

carinjenje blaga v poslovnih prostorih deklaranta ali na drugem 
mestu, ki ga določi carina, 

'n Po|eg tega v največji možni meri druge posebne postopke, kot SO; 

možnost vložitve ene same deklaracije blaga za ves uvoz ali 
jzvoz v določenem obdobju, kadar blago pogosto uvaža ali 
'zvaža ista oseba, 

uporaba poslovnih evidenc pooblaščene osebe za lasten 
izračun dajatev in davkov, ki jih je treba plačati, in kadar je to 
primerno, za zagotovitev skladnosti z drugimi carinskimi 
zahtevami, 

- možnost vložitve deklaracije blaga na podlagi vpisa v evi- 
dence pooblaščene osebe z naknadno vložitvijo dopolnilne 
deklaracije blaga. 

Pregled blaga 

(a) Čas, potreben za pregled blaga 

3.33 Standard 

Če se carina odloči za pregled deklariranega blaga, se pregled 
opravi v čim krajšem možnem času po sprejemu deklaracije 
blaga. 

3.34 Standard 

Pri določanju urnika pregledov carina daje prednost pregledu 
živih živali in hitro pokvarljivega blaga ter drugega blaga, katerega 
pregled je po mnenju carine nujno treba čim prej opraviti. 

3.35 Prehodni standard 

Če morajo blago pregledati drugi pristojni organi in tudi carina 
predvidi pregled, mora zagotoviti usklajenost pregledov in po 
možnosti sočasno izvedbo pregledov. 

(b) Prisotnost deklaranta pri pregledu blaga 

3.36 Standard 

Carina obravnava zahteve deklaranta glede njegove prisotnosti 
ali prisotnosti njegovega zastopnika pri pregledu blaga. Razen v 
izjemnih okoliščinah carina takšnim zahtevam ugodi. 

3.37 Standard 

Carina lahko, če to šteje za koristno, zahteva od deklaranta, da je 
sam ali njegov zastopnik prisoten pri pregledu blaga, zato da ji 
zagotovi vso pomoč, potrebno za olajšanje pregleda. 

(c) Odvzem vzorcev, ki ga opravi carina 

3.38 Standard 

Vzorci se odvzamejo samo, če to carina šteje za potrebno zaradi 
preverjanja tarifnega poimenovanja in/ali vrednosti deklariranega 
blaga ali zaradi zagotavljanja uporabe drugih določb notranje 
zakonodaje. Vzorci se odvzamejo v čim manjših količinah. 

Napake 

3.39 Standard 

Carina napak ne kaznuje z občutnimi denarnimi kaznimi, če se 
prepriča, da gre za nenamerne napake in ne za goljufiv namen ali 
hudo malomarnost. Če to šteje za potrebno zaradi preprečevanja 
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ponavljanja takšnih napak, lahko naloži denarno kazen, ki pa ne 
sme biti višja, kot je potrebno za ta namen. 

Prepustitev blaga 

3.40 Standard 

Deklarirano blago se prepusti takoj, ko ga je carina pregledala ali 
ko se je odločila, da ga ne bo pregledala, če: 

ni odkrita nobena kršitev, 

so pridobljena vsa potrebna uvozna ali izvozna dovoljenja ali 
drugi dokumenti, 

so pridobljena vsa dovoljenja v zvezi z izvedbo zadevnega 
postopka in 

- so plačane vse dajatve in davki ali če so izvedeni ustrezni 
ukrepi za zagotovitev plačila le-teh. 

3.41 Standard 

Carina prepusti blago, če se prepriča, da bo deklarant naknadno 
opravil vse formalnosti v zvezi s carinjenjem, pod pogojem, da 
deklarant predloži za carino sprejemljiv komercialni ali uradni 
dokument z osnovnimi podatki o zadevni pošiljki in če je bilo, 
kadar je to potrebno, predloženo zavarovanje za zagotovitev 
pobiranja predpisanih dajatev in davkov. 

3.42 Standard 

Kadar se carina odloči, da potrebuje laboratorijske analize 
vzorcev, natančne tehnične dokumente ali izvedenska mnenja, 
blago prepusti, preden so znani rezultati takšnih pregledov, če je 
bilo predloženo kakršno koli potrebno zavarovanje in če se 
prepriča, da za blago ne veljajo prepovedi ali omejitve. 

3.43 Standard 

Kadar se ugotovi kršitev, carina blago prepusti, preden je 
dokončano upravno ali pravno dejanje, pod pogojem, da za blago 
ni predpisan zaseg ali odvzem ali blago ni potrebno kot dokaz v 
nadaljnjem postopku in da deklarant plača dajatve in davke ter 
predloži zavarovanje za zagotovitev pobiranja kakršnih koli 
dodatnih dajatev in davkov ter denarnih kazni, ki so lahko 
naložene. 

Odstop ali uničenje blaga 

3.44 Standard 

Če blago še ni bilo sproščeno v domačo porabo ali če je bil zanj 
uveden drug carinski postopek ter pod pogojem, da ni bil odkrit 
prekršek, se od zadevne osebe ne zahteva plačilo dajatev in 
davkov ali pa je upravičena do povračila le-teh: 

- če se blago na njeno zahtevo odstopi v korist proračuna ali 
uniči ali razvrednoti za komercialne namene pod carinsko 
kontrolo, odvisno od odločitve carine. Vse s tem povezane 
stroške krije zadevna oseba, 

če se blago uniči ali nepovratno izgubi zaradi nesreče ali višje 
sile, pod pogojem, da se takšno uničenje ali izguba carini v 
zadostni meri pravilno utemelji, 

za primanjkljaje, ki so posledica narave blaga, pod pogojem, 
da se takšni primanjkljaji carini v zadostni meri pravilno 
utemeljijo. 

Za odpadke ali ostanke, ki preostanejo po uničenju, je ob vnosu 
v domačo porabo ali izvozu treba plačati dajatve in davke, ki bi jin 
bilo treba plačati ob uvozu ali izvozu odpadkov ali ostankov v 
takem stanju. 

3.45 Prehodni standard 

Če carina blago, ki ni bilo deklarirano v predpisanem roku, a'1 

blago, ki ga ni bilo mogoče prepustiti, čeprav ni bil odkrit noben 
prekršek, proda, se izkupiček od prodaje po odbitku dajatev in 
davkov ter vseh drugih taks in izdatkov, ki so nastali, izplaca 

osebam, ki so do njega upravičene, ali če to ni mogoče, se ta 
izkupiček hrani določen čas, v katerem jim je na razpolago. 

4. POGLAVJE 

DAJATVE IN DAVKI 

A. OBRAČUN, POBIRANJE IN PLAČILO DAJATEV iN 
DAVKOV 

4.1 Standard 

Z notranjo zakonodajo se določijo okoliščine, v katerih nastane 
obveznost plačila dajatev in davkov. 

4.2 Standard 

Z notranjo zakonodajo se določi rok za obračun predpisanih 
dajatev in davkov. Obračun se opravi čim prej po vložit*" 
deklaracije blaga ali po tem, ko je obveznost plačila nastala na 
drug način. 

4.3 Standard 

Z notranjo zakonodajo se opredelijo dejavniki, ki so podlaga za 
obračun dajatev in davkov ter pogoji za njihovo določanje. 

4.4 Standard 

Stopnje dajatev in davkov se objavijo v uradnih publikacijah. 

4.5 Standard 

Z notranjo zakonodajo se določi trenutek, ki ga je treba upoštevat1 

pri določitvi stopenj dajatev in davkov. 

4.6 Standard 

Z notranjo zakonodajo se določijo možni načini plačila dajatev in 
davkov. 

4.7 Standard 

Z notranjo zakonodajo se določijo oseba oz. osebe, ki s° 
odgovorne za plačilo dajatev in davkov. 
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4-8 Standard C. POVRAČILO DAJATEV IN DAVKOV 

2 notranjo zakonodajo se določita datum zapadlosti in kraj plačila. 

4,9 Standard 

č® se z notranjo zakonodajo določi, da je lahko datum zapadlosti 
Plačila po prepustitvi blaga, mora biti ta datum določen tako, da 
"astopi vsaj deset dni po prepustitvi. Za obdobje med datumom 
Prepustitve blaga in datumom zapadlosti se obresti ne zaračunajo. 

4-10 Standard 

2 notranjo zakonodajo se določi rok, v katerem lahko carina 
sPrejme z zakonom določene ukrepe za izterjavo dajatev in 
davkov, ki niso bili pobrani do datuma zapadlosti. 

4-11 Standard 

^ notranjo zakonodajo se določijo obrestna mera, po kateri se 
^računajo obresti na znesek dajatev in davkov, ki niso bili pobrani 
a° datuma zapadlosti, ter pogoji za zaračunavanje teh obresti. 

4.12 Standard 

Ko So dajatve in davki plačani, se plačniku izda potrdilo kot dokazilo 
0 Plačilu, razen če ne obstaja drugačno dokazilo o plačilu. 

4.13 Prehodni standard 

2 notranjo zakonodajo se določita najmanjša vrednost in/ali 
najmanjši znesek dajatev in davkov, pod katerim se ti ne pobirajo. 

4.14 Standard 
će carina odkrije napake v deklaraciji blaga ali obračunu dajatev 
'n davkov, zaradi katerih bo ali je bil znesek pobranih ali izterjanih 
flaiatev in davkov nižji od zakonsko predpisanega zneska, jih 
Popravi in pobere neplačani znesek. Če pa je ta znesek nižji od 
naimanjšega zneska, določenega z notranjo zakonodajo, ga ca- 
r'na ne pobere ali izterja. 

B. ODLOG PLAČILA DAJATEV IN DAVKOV 

4.15 Standard 

se z notranjo zakonodajo predvidi odlog plačila dajatev in 
avkov, se določijo pogoji, pod katerimi se takšna olajšava odobri. 

4.16 Standard 

0đ'°9 plačila se v možnem obsegu odobri brez zaračunavanja 
obresti. 

4/17 Standard 

^ok odloga plačila dajatev in davkov ne sme biti krajši od štirinajst 

4.18. Standard 

Povračilo se odobri, če se ugotovi, da so bili dajatve in davki 
preveč zaračunani zaradi napake pri obračunu. 

4.19 Standard 

Povračilo se odobri za uvoženo ali izvoženo blago, za katero se 
ugotovi, da je blago z napako ali drugače ne ustreza specifikacijam, 
dogovorjenim ob uvozu ali izvozu, ter se vrne dobavitelju ali drugi 
osebi, ki jo imenuje dobavitelj, ob naslednjih pogojih: 

da se blago v državi uvoza ni obdelovalo, popravljalo ali 
uporabljalo in da se ponovno izvozi v primernem roku, 

- da se blago v državi, v katero je bilo izvoženo, ni obdelovalo, 
popravljalo ali uporabljalo in da se ponovno uvozi v primernem 
roku. 

Uporaba blaga pa ne preprečuje povračila, če je bila takšna 
uporaba nujno potrebna za ugotovitev napak na blagu ali drugih 
okoliščin, zaradi česar je bilo blago ponovno izvoženo ali uvoženo. 

Razen možnosti ponovnega izvoza ali ponovnega uvoza se blago 
lahko odstopi v korist proračuna ali uniči ali razvrednoti za 
Komercialne namene pod carinsko kontolo, odvisno od odločitve 
carine. Tak odstop ali uničenje ne sme povzročiti nobenih stroškov 
za proračun. 

4.20 Prehodni standard 

Če carina za blago, za katero je bil prvotno začet carinski postopek 
s plačilom dajatev in davkov, dovoli začetek drugega carinskega 
postopka, se preveč zaračunane dajatve ali davki povrnejo do 
zneska, ki ga je treba plačati za nov carinski postopek. 

4.21 Standard 

Odločitve o zahtevkih za povračilo se sprejmejo in pisno sporočijo 
zadevnim osebam brez nepotrebnega odlašanja, preveč 
zaračunani zneski pa se povrnejo čim prej po odobritvi zahtevkov. 

4.22 Standard 

Če carina ugotovi, da je preveč zaračunani znesek posledica 
napake carine pri obračunu dajatev in davkov, se povračilo opravi 
prednostno. 

4.23 Standard 

Če se določijo roki, po preteku katerih se zahtevki za povračilo 
ne sprejemajo več, morajo biti ti roki dovolj dolgi glede na različne 
okoliščine posameznih vrst primerov, v katerih je mogoče odobriti 
povračilo. 

* 
4.24 Standard 

Povračilo se ne odobri, če je obravnavani znesek nižji od 
najmanjšega zneska, določenega v notranji zakonodaji. 

12- februar2004 83 poročevalec, št. 11 



5. POGLAVJE 

ZAVAROVANJE 

5.1 Standard 

Z notranjo zakonodajo se navedejo primeri, v katerih je potrebno 
zavarovanje, in opredelijo oblike, v katerih je treba zagotoviti 
zavarovanje. 

5.2 Standard 

Carina določi znesek zavarovanja. 

5.3 Standard 

Vsaka oseba, ki je dolžna zagotoviti zavarovanje, mora imeti 
možnost izbire katere koli oblike zavarovanja pod pogojem, daje 
sprejemljiva za carino. 

5.4 Standard 

Kadar se tako določi z notranjo zakonodajo, carina ne zahteva 
zavarovanja, če se prepriča, da bo obveznost do carine izpolnjena. 

« 

5.5 Standard 

Če se zavarovanje zahteva zaradi zagotovitve izpolnitve 
obveznosti, ki izhajajo iz carinskega postopka, carina sprejme 
splošno zavarovanje, zlasti od deklarantov, ki redno prijavljajo 
blago pri različnih uradih na carinskem območju. 

5.6 Standard 

Če je zavarovanje potrebno, mora biti znesek zavarovanja tako 
nizek, kot je mogoče, in glede na plačilo dajatev in davkov ne sme 
presegati zneska, ki bi ga bilo mogoče zaračunati. 

5.7 Standard 

Če je bilo zavarovanje zagotovljeno, se sprosti v najkrajšem 
možnem času po tem, ko se carina prepriča, da so bile obveznosti, 
zaradi katerih je bilo zahtevano zavarovanje, pravilno izpolnjene. 

6. POGLAVJE 

CARINSKA KONTROLA 

6.1 Standard 

Vsako blago, vključno s prevoznimi sredstvi, ki se vnese na 
carinsko območje ali iznese z njega, je predmet carinske kontrole 
ne glede na to, ali je zavezano dajatvam in davkom. 

6.2 Standard 

Carinska kontrola se omeji na to, kar je potrebno za zagotovitev 
skladnosti s carinsko zakonodajo. 

6.3 Standard 

Pri izvajanju carinske kontrole carina uporablja obvladovanje 
tveganja. 

6.4 Standard 

Carina uporablja analizo tveganja, da določi osebe in blago, ki jih 
je treba pregledati, vključno s prevoznimi sredstvi, ter obseg 
pregleda. 

6.5 Standard 

Za podporo pri obvladovanju tveganja carina sprejme strategij0 

za merjenje skladnosti s predpisi. 

6.6 Standard 

Sistemi carinske kontrole vključujejo kontrole na podlagi revizije- 

6.7 Standard 

Zaradi izboljšanja carinske kontrole si carina prizadeva za 
sodelovanje z drugimi carinskimi upravami in za sklepanj® 
sporazumov o medsebojni upravni pomoči. 

6.8 Standard 

Zaradi izboljšanja carinske kontrole si carina prizadeva za 
sodelovanje z gospodarstvom in za sklepanje memorandumov 0 

soglasju. 

6.9 Prehodni standard 

Zaradi izboljšanja carinske kontrole carina v največji možni men 
uporablja intormacijsko tehnologijo in elektronsko poslovanje. 

6.10 Standard , 

Zaradi zagotavljanja skladnosti z carinskimi zahtevami carina 
ocenjuje komercialne sisteme gospodarskih subjektov, če 
sistemi vplivajo na carinske postopke. 

7. POGLAVJE 

UPORABA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

7.1 Standard 

Carina uporablja intormacijsko tehnologijo za podporo pri carinski'1 
postopkih, kadar je stroškovno ugodna in učinkovita za carino in 

gospodarstvo. Carina določi pogoje za njeno uporabo. 

7.2 Standard 

Pri uvajanju računalniških sistemov carina uporablja ustrezne 
mednarodno sprejete standarde. 
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7-3 Standard 8.7 Standard 

'"formacijska tehnologija se v največji možni meri uvaja ob 
Posvetovanju z vsemi neposredno zainteresiranimi strankami. 

7,4 Standard 

^ novo ali spremenjeno notranjo zakonodajo se predvidijo: 

načini elektronskega poslovanja kot alternativa dokumentaciji 
na papirju, 

elektronski načini in načini dokazovanja pristnosti na papirju, 

Pravica carine, da zadrži informacije za lastno uporabo ter 
lih, kadar je primerno, z uporabo tehnik elektronskega 
poslovanja izmenja z drugimi carinskimi upravami in vsemi 
drugimi strankami, ki so upravičene po predpisih. 

8. POGLAVJE 

Razmerje med carino in tretjimi stranmi 

8,1 Standard 

j^devne osebe lahko izberejo, da s carino poslujejo neposredno 
1 'ako, da imenujejo tretjo stran, da deluje v njihovem imenu. 

Standard 
n°tranjo zakonodajo se določijo pogoji, pod katerimi lahko oseba 

(JJ1 Poslovanju s carino deluje za drugo osebo in v njenem imenu, 
odgovornost tretjih strani do carine glede dajatev in davkov ter 
Primeru nepravilnosti. 

8.3 Standard 

^arinska dejanja, pri katerih se zadevna oseba odloči poslovati 
a svoj račun, se ne smejo obravnavati manj ugodno in zanje ne 
riiejo veljati strožje zahteve kot carinska dejanja, ki jih za zadevno 
Sebo opravlja tretja stran. 

8.4 Standard 

®S0ba, imenovana kot tretja stran, ima v zadevah, ki se nanašajo 
a Poslovanje s carino, enake pravice kot oseba, ki jo je imenovala. 

8-5 Standard 

Carina tretjim stranem omogoči sodelovanje pri uradnih 
svetovanjih z gospodarstvom. 

8,6 Standard 

^arina določi okoliščine, v katerih ni pripravljena poslovati s tretjo 
vranjo. 

Carina v pisni obliki obvesti tretjo stran o svoji odločitvi, da z njo 
ne bo poslovala. 

9. POGLAVJE 

INFORMACIJE, ODLOČITVE IN ODLOČBE, KI JIH 
IZDAJA CARINA 

A. SPLOŠNE INFORMACIJE 

9.1 Standard 

Carina vsem zainteresiranim osebam zagotovi enostaven dostop 
do vseh tistih splošnih informacij, ki se nanašajo na carinsko 
zakonodajo. 

9.2 Standard 

Kadar je treba razpoložljive informacije spremeniti zaradi 
sprememb carinske zakonodaje, upravnih dogovorov ali zahtev, 
carina spremenjene informacije zagotovi dovolj vnaprej pred 
začetkom veljavnosti sprememb, da jih lahko zainteresirane osebe 
upoštevajo, razen če ni vnaprejšnje obveščanje izključeno. 

9.3 Prehodni standard 

Zaradi izboljšanja zagotavljanja informacij carina uporablja 
informacijsko tehnologijo. 

B. POSEBNE INFORMACIJE 

9.4 Standard 

Na zahtevo zainteresirane osebe carina tako hitro in točno, kot je 
mogoče, zagotovi informacije v zvezi s posebnimi vprašanji, ki jih 
postavi zainteresirana oseba in se nanašajo na carinsko 
zakonodajo. 

9.5 Standard 

Carina daje ne le posebej zahtevane informacije, temveč tudi vse 
druge zadevne informacije, o katerih meni, da bi morala z njimi 
seznaniti zainteresirano osebo. 

9.6 Standard 

Pri dajanju informacij mora carina zagotoviti, da ne razkrije 
podrobnosti zasebne ali zaupne narave, ki zadevajo carino ali 
tretje strani, razen če takšnega razkritja ne zahteva ali dovoljuje 
notranja zakonodaja. 

9.7 Standard 

Če carina ne more dati informacij brezplačno, znesek, ki ga 
zaračuna, ne sme presegati približnih stroškov opravljenih 
storitev. 
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C. ODLOČITVE IN ODLOČBE 

9.8 Standard 

Na pisno zahtevo zadevne osebe carina svojo odločitev sporoči 
v pisni obliki v roku, ki ga določa notranja zakonodaja. Kadar je 
odločitev za zadevno osebo neugodna, se navedejo razlogi in 
pouk o pravici do pritožbe. 

9.9 Standard 

Na zahtevo zainteresirane osebe carina izdaja zavezujoče 
odločbe pod pogojem, da carina razpolaga z vsemi informacijami, 
ki jih šteje za potrebne. 

10. POGLAVJE 

PRITOŽBE V CARINSKIH ZADEVAH 

A. PRAVICA DO PRITOŽBE 

10.1 Standard 

Z notranjo zakonodajo se zagotovi pravica do pritožbe v carinskih 
zadevah. 

10.2 Standard 

Pravico do pritožbe ima vsaka oseba, ki jo odločitev ali opustitev 
carine neposredno zadeva. 

10.3 Standard 

Osebi, ki jo odločitev ali opustitev carine neposredno zadeva, se 
po tem, ko predloži zahtevo carini, navedejo razlogi za takšno 
odločitev ali opustitev v roku, ki ga določa notranja zakonodaja. 
To ima lahko za posledico pritožbo ali pa ne. 

10.4 Standard 

Z notranjo zakonodajo se zagotovi pravica, da se najprej pritoži 
pri carini. 

10.5 Standard 

Če carina zavrne pritožbo, Ima pritožnik pravico do nadaljnje 
pritožbe pri organu, ki je neodvisen od carinske uprave. 

3. člen 

Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za finance - Carinska 
uprava Republike Slovenije. 

10.6 Standard 

Na zadnji stopnji ima pritožnik pravico do pritožbe pri sodnem 
organu. 

B. OBLIKA PRITOŽBE IN RAZLOGI ZANJO 

10.7 Standard 

Pritožbo je treba vložiti pisno in navesti razloge, na podlagi katerih 
je bila vložena. 

10.8 Standard 

Za vložitev pritožbe zoper odločitev carine se določi rok, ta P® 
mora pritožniku omogočiti dovolj časa za preučitev izpodbijan 
odločitve in pripravo pritožbe. 

10.9 Standard 

Kadar se pritožba vloži pri carini, ta ne zahteva samoumevno, da 
se skupaj s pritožbo vložijo morebitni dodatni dokazi, vendar 
primernih okoliščinah omogoči razumen rok za vložitev taksni 
dokazov. 

C. OBRAVNAVA PRITOŽBE 

10.10 Standard 

Carina odloči o pritožbi, kakor hitro je mogoče, in o tem P'sn° 
obvesti pritožnika. 

10.11 Standard 

Če carina zavrne pritožbo, pisno navede razloge za to in P",0*n.'bg 
pouči o njegovi pravici do vložitve kakršne koli nadaljnje prit°z ^ 
pri upravnem ali neodvisnem organu ter o kakršnem koli roku 
vložitev takšne pritožbe. 

10.12 Standard 

Če se pritožbi ugodi, carina izvrši svojo odločitev ali odločaj 
neodvisnega ali sodnega organa, kakor hitro je mogoče, raze" 
primerih, ko se zoper odločbo pritoži carina. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem iistu 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

■ Svet za carinsko sodelovanje je 18. maja 1973 sprejel 
ednarodno konvencijo o poenostavitvi in uskladitvi carinskih 

~?°Pkov (Kjotska konvencija, objavljena v Uradnem listu SFRJ- 
• št. 10/84, veljati je začela 25. septembra 1974). Republika 

Kenija je nasledila Kjotsko konvencijo (Akt o notifikaciji 
Jjas ledstva, Uradni list RS - M P, št.15/92, Uradni list RS, št. 54/ 

'■ Po dvajsetih letih uporabe je bila ugotovljena neučinkovitost 
°nvencije zaradi relativne omejitve obveznosti carinskih organov, 

Pfedvsem pa zaradi majhnega števila pogodbenic in velikega 
ew'a vloženih pridržkov (okoli 1600). 

V letu I99g je Svetovna carinska organizacija končala popolno 
vWjo konvencije, pri čemer je bila kot cilj revizije zastavljena 

a9otovitev sodobnega sklopa enotnih načel za carinske uprave, 
a enostavno, učinkovito in predvidljivo izvajanje carinskih 

y>stoPkov z namenom doseganja učinkovite carinske kontrole 
r obenem olajševanja in spodbujanja mednarodne trgovine. Za 
sego teh ciljev je bilo zato treba spremeniti besedilo konvencije 

9 e<te načina pristopanja, sprememb, uporabe in upravljanja) in 
Ssbino samih pravnih določb. 

<ZS ' ■ Junija 1999 je Svet za carinsko sodelovanje na rednem letnem 
*sedanju v Bruslju potrdil besedilo Protokola o spremembi ednarodne konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih 
0st°Pkov, s katerim se spreminja struktura konvencije in na 

11° zclružujejo vsebinske določbe. Po preteku 3 - mesečnega 
u danega pogodbenicam Kjotske konvencije, da pregledajo 
Vajeno besedilo in izrazijo morebitne pripombe, je sekretariat 
etovng carinske organizacije 1. septembra 1999 državam 
9odbenicam z notifikacijo poslal uradno besedilo protokola o 

Prernembi konvencije. 

j"' Pr°tokol o spremembi konvencije sestavljajo: revidirano besedilo 
ivencije (dodatek I), splošna priloga (dodatek II) in posebne 

n °ge (dodatek III). Za pristop k revidirani konvenciji je obvezen 
jj splošne priloge brez možnosti vložitve pridržkov. Pravne 
o °c"be so zapisane v obliki standardov in prehodnih standardov. 

P °šna priloga vsebuje opredelitve pojmov in načela, ki naj bodo 
1'aga za notranjo zakonodajo in s tem uskladitev prakse, ter 

in stoPke, ki so skupnega in splošnega pomena za vse temeljne 
Posebne carinske postopke, zato se te vsebine ne ponavljajo 
6 v posebnih prilogah. 

J«**0 konvencijo bo v skladu s 6. členom upravljal Upravni 
r
b°r, ki se vzpostavlja s spremenjeno konvencijo in bo 

0 ^vidoma zasedal najmanj enkrat letno. Skrbel bo za sprotno 
p°lnjevanje določb konvencije in temu primerno predlagal 
'avnavo, revizijo in sprejetje sprememb določb standardov v 
°šni prilogi ter standardov in priporočenih praks v posebnih 

kadar se bo to izkazalo za primerno in bi se s tem 
ti nadaljnjim potrebam carine in trgovine. V skladu s 13. "°m te spremenjene konvencije je ta odbor na zahtevo 
JMbenic pooblaščen za podaljšanje obdobja za prevzem in 

'iavitev določb splošne priloge in posebnih prilog. Poleg tega 
t 

redno pregledoval pridržke, ki jih bodo vlagale pogodbenice, 
dopolnjeval smernice za izvajanje konvencije v skladu s predlogi 

pr»
c * vključevanjem preizkušenih učinkovitih primerov iz 

ski Pris,0P posamezne pogodbenice k revidirani konvenciji je v ^du z njenim 12. členom obvezno sprejetje dodatka I (besedilo 
^v.6nc'ie) in dodatka II (splošna priloga). Splošna priloga kot 
Por< vse^ns^' del konvencije vsebuje 10 poglavij in zajema 
in r°^a'kl so enakega bistvenega pomena za carino in trgovino, 

1. poglavje - Splošna načela; 2. poglavje - Pomen izrazov; 3. 
poglavje - Carinjenje in druge carinske formalnosti; 4. poglavje 
- Obračun, pobiranje in plačilo dajatev in davkov, odlog plačila 
in povračilo dajatev in davkov; 5. poglavje - Zavarovanje 
plačila dajatev in davkov; 6. poglavje - Carinska kontrola; 7. 
poglavje ■ Uporaba informacijske tehnologije; 8. poglavje - 
Razmerja med carino in tretjimi stranmi; 9. poglavje - 
Informacije, odločitve in odločbe, ki jih izdaja carina; 10. 
poglavje - Pritožbe v carinskih zadevah. 

V splošni prilogi so prevzete določbe iz teh obstoječih prilog 
konvencije: 

B. 1 - Carinjenje za sprostitev v prosti promet (delno); F. 6 - 
Povračila dajatev in davkov (v celoti); G. 1 - Informacije, ki 
jih izdaja carina (v celoti); G.2 - Razmerja med carino in 
tretjimi osebami (v celoti); H. 1 - Pritožbe v carinskih zadevah 
(v celoti) ter J. 1 - Uporaba informacijske tehnologije pri 
carinski kontroli (v celoti). 

Za pristop k revidirani konvenciji je dana obveznost prevzema 
določb splošne priloge v celoti in zato ni mogoče vložiti pridržkov 
k standardom in prehodnim standardom splošne priloge. Ker 
vse pogodbenice ne bodo sposobne takoj v popolnosti prevzeti 
in izpolnjevati zavez po teh prevzetih standardih, je v revidirani 
konvenciji v 13. členu predvideno prehodno obdobje, ki sedanjim 
in prihodnjim pogodbenicam omogoča ureditev in sprejetje vseh 
potrebnih ukrepov in sprememb v notranji zakonodaji, s katerimi 
bosta omogočena uporaba in izvajanje določb revidirane 
konvencije. Za začetek uporabe standardov je pogodbenicam 
tako določeno obdobje 36 mesecev (3 leta), za prevzem in 
izvajanje prehodnih standardov pa 60 mesecev (5 let) po 
začetku veljavnosti revidirane konvencije. Ti časovni vidiki 
začetka uporabe začnejo teči z datumom začetka veljavnosti 
splošne priloge za konkretno (staro in novo) državo 
pogodbenico. V primerjavi s prvotno Kjotsko konvencijo ta del, 
ki je obvezen za pristop k revidirani konvenciji, ne vsebuje 
priporočenih praks. 

Bistvena značilnost splošne priloge je zajeta v standardu 1.5, ki 
določa, da mora notranja zakonodaja dati podlago za izvajanje 
vseh postopkov in aktivnosti, ki jih navaja revidirana konvencija, 
oziroma da mora notranja zakonodaja določati pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni, ter minimalne formalnosti, ki so potrebne za 
izvedbo carinskih postopkov, hkrati pa mora biti čim 
enostavnejša za vse uporabnike, tako za carinske organe kot 
gospodarstvo. 

Novosti v postopkih, ki jih uvaja splošna priloga in so posledica 
sprememb v mednarodni praksi, so predvsem: 
- zagota vijanje informacij, potrebnih za carino, pred prispetjem 

blaga z namenom čim hitrejših nadaljnjih postopkov pri 
carinjenju, 

- čim širša uporaba avtomatiziranih sistemov in uvajanje 
možnosti uporabe informacijske tehnologije (še vedno imajo 
prednost rešitve po UN/EDIFACT, čeprav se že zelo širi 
okolje Windows), 
možnosti uporabe komercialnih evidenc podjetij in druge 
dokumentacije, ki se uporablja v mednarodni trgovini in 
prevozu, 

• poglavje o carinski kontroli izraža novo filozofijo o 
selektivnosti in usmerjenosti postopkov na podlagi uporabe 
metod analize in obvladovanja tveganja in ne več zagotovitve 
popolnega fizičnega pregleda blaga pri izvajanju nadzora, 

■ pri izvajanju nadzora naj se težišče prenese s kontrol 
transakcij na kontrole na podlagi revizij, 
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spodbujanje k usklajenim dejanjem, dejavnostim in 
intervencijam carine in drugih organov, ki delujejo na meji, 
spodbujanje uporabe memorandumov o razumevanju in 
administrativni pomoči z drugimi segmenti zunaj carine, 

- potreba po zagotavljanju informacij o zahtevah, ki jih nalaga 
carinska zakonodaja, in učinkovita carinska praksa, 
v poglavju o pritožbah se pravica do pritožbe razširja na vse 
carinske zadeve, vključno z opustitvijo dejanj carine, 

■ dodane so določbe o pisnih odgovorih carinskih organov v 
raznih postopkih in odnosih s tretjimi stranmi. 

V skladu s prakso Svetovne carinske organizacije so bile za 
zagotovitev uspešne in pravilne uporabe določb konvencije in s 
tem omogočanje dejanske poenostavitve postopkov v carinskih 
upravah med revizijo konvencije izdelane tudi obsežne in 
podrobne smernice za vsako poglavje v splošni prilogi in v 
posebnih prilogah. Tako so za vsako zaokroženo carinsko 
kategorijo, ki jo obravnava revidirana konvencija v posameznih 
poglavjih, oblikovana podrobnejša navodila, ki vsebujejo na temelju 
analize učinkovite dejanske uporabe primerov zbrane najboljše 
prakse, ki so jih članice WCO uveljavile do zdaj. Smernice 
vsebujejo podrobne informacije in napotke za izvajanje določb 
splošne in posebnih prilog in razne možnosti poenostavljenih 
postopkov, niso pa del pravno zavezujočega besedila protokola 
o spremembi konvencije. 

3. Revidirana konvencija bo začela veljati z začetkom veljavnosti 
protokola o spremembi konvencije oziroma ko ga bo potrdilo 40 
sedanih pogodbenic. Od datuma začetka veljavnosti tega 
protokola se začne 3- oziroma 5-letno prehodno obdobje za 
uveljavitev standardov in prehodnih standardov, ki so vsebovani 
v splošni prilogi in posebnih prilogah. Do 30. junija 2003 je k 
protokolu o spremembi konvencije pristopilo ali ga podpisalo ob 
pogoju ratifikacije 14 držav. 

Svet EU je 17. marca 2003 sprejel Odločitev št. 2003/231/ES 
(Uradni list Skupnosti, L 86, 2. aprila 2003), s katero je v imenu 
Evropske skupnosti odobril pristop Evropske skupnosti k 
Protokolu o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavitvi 
In uskladitvi carinskih postopkov razen dodatka III (posebne 
priloge). Države članice EU bodo torej vsebinsko gledano s 
pristopom prevzele samo določbe splošne priloge. Deponiranje 
listine o pristopu bo za Evropsko skupnost v skladu s 3. členom 
te odločitve opravljeno hkrati z deponiranjem listin o pristopu držav 
članic EU. Generalni sekretariat Sveta - Urad za sporazume 
pričakuje notifikacije držav članic EU o opravljenih nacionalnih 
ratifikacijskih postopkih do konca leta 2003, države pristopnice 
lahko uskladijo svoje deponiranje listin o ratifikaciji s tem 
predvidenim rokom oziroma pred 1. 5. 2004. 

Obstoječa konvencija oziroma pristop k revidirani konvenciji je bil 
določen kot predpristopna obveznost Republike Slovenije med 
pogajanji za polnopravno članstvo v EU v okviru delovne skupine 
25 ■ carinska unija in prost pretok blaga in je zato revidirana 

konvencija tudi uvrščena v Državni program za prevzem pravnega 
reda Skupnosti. V letu 2001 je Evropska komisija obvestila 
Republiko Slovenijo o nameri ES, da bo pristopila k revidiram 
konvenciji s prevzemom splošne priloge in priporočila usklajenost 
pristopanja Republike Slovenije s pristopom Evropske skupnosti 
k protokolu o spremembi konvencije tako vsebinsko kot časovno. 
Uskladitev notranjepravnega reda se doseže tako, da se predlaga 
pristop Republike Slovenije k Protokolu o spremembi Mednarodne 
konvencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov ter 
da se prevzemajo določbe protokola o spremembi konvencije, 
vključno z njegovima dodatkoma I in II. Pristop k protokolu o 
spremembi konvencije se šteje za vzajemni postopek, torej se 
pristop k prej sprejetim prilogam obstoječe konvencije nadomesti 
s pristopom k revidiranim in vsebinsko ustreznim določbam 
splošne priloge oziroma posebnih prilog. 

Ministrstvo za finance je v sodelovanju s CURS opravilo vsebinski 
pregled in primerjavo določb splošne priloge (obvezni del za 
pristop) z veljavno notranjo in carinsko zakonodajo ES v okviru 
druge revizije carinske zakonodaje Republike Slovenije v skladu 
z Državnim programom za prevzem pravnega reda Skupnosti in 
ugotovilo, da so dane vse potrebne temeljne rešitve za izvajanje 
revidirane konvencije. Odločitev Sveta EU o pristopu k revidirani 
konvenciji je tudi eno od bistvenih izhodišč, na podlagi katenn 
Evropska komisija že pripravlja celovito revizijo carinskega 
zakonika Skupnosti, katerega prvi osnutek se pričakuje v tetu 
2004, uveljavitev pa se predvideva do konca leta 2006. 

4. Po uveljavitvi revidirane konvencije se pri njenem izvajanju ne 
predvidevajo drugi stroški razen potnih stroškov slovenske 
delegacije zaradi spremljanja dela Upravnega odbora, ki se bodo 
krili iz tekočih sredstev Ministrstva za finance in Carinske uprave 
RS. 

5. Glede standarda o formalnih posvetovanjih carine m 
gospodarstva ugotavljamo, da v Republiki Sloveniji ni treba 
ustanavljati novih organov ali institucij, ker bodo redno sodelovanje 
in posvetovanja potekala v okviru 22. delovne skupine ?a 

carinsko unijo v na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije z 
dne 29. maja 2003 o ustanovitvi delovnih skupin za pripravo stali*6 

v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov 
Evropske unije. Za to delovno skupino je pristojno Ministrstvo za 
finance. 

6. Protokol o spremembi Mednarodne konvencije o poenostavil 
in uskladitvi carinskih postopkov ratificira Državni zbor Republik6 

Slovenije. 

7. V postopku ratifikacije protokola je uporabljena overjena kopij3 

izvirnika. 
ij 

3. Zakon o ratifikaciji se vlaga v postopek zaradi pristopa " 
protokolu na podlagi 75. in drugega odstavka 88. člena Zakona o 
zunanjih zadevah. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA zakona ali drugega splošnega akta s predpisi evropskih 
SKUPNOSTI 

■ Naslov predloga akta: 

predlog zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Mednarodne 
0fivencije o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov 

2- Skladnost predloga akta s določbami Evropskega sporazuma 
0 Pridružitvi 
a- Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

•94. člen 

J1' V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
polnjene: 

pridružitveni sporazum predvideva postopno usklajevanje 
carinske zakonodaje tudi v delu mednarodnega carinskega 
sodelovanja, ki se izvaja na podlagi pristopa k mednarodnim 
Pogodbam, ta konvencija pa enako tako postopno prilagoditev 
nacionalne zakonodaje v prehodnem obdobju 3 leta po 
uveljavitvi konvencije za določbe v standardih in 5 let za 
Prehodne standarde 

c- Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

b. Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

- protokol o spremembi konvencije je izdelan v angleščini in 
francoščini, prevajanje odločitve Sveta EU poteka v okviru 
prevajanja pravnega reda EU za področje 02 - carinska unija in 
prosti pretok blaga 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE; TAIEX; 
Komisija ES; države članice ES, SIGMA, OECD; Univerza...) 

^•Skladnost predloga akta s predpisi ES 

^'rektive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
Predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 

sklajeno, neusklajeno): 

v celoti usklajeno z: 
;2003D0231 
'002A0403(01) 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Sprejem pobude smiselno sodi v Državnem programu k točki 
3.8.3 Trgovina in mednarodni odnosi. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

mag. Andreja Kert l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

dr. Dušan Mramor l.r. 
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