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Ppr!2b °GI ZAK0N0V 

■ EPA^e?0"3° sPrememl3ah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A) - nujni postopek 

* Predi 
Poob^^3^"3 0 dopolnitvah zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 

. p ascen'h investicijskih družb (ZPSPID-B) - skrajšani postopek - EPA 1166 - III 

" tretin^ 2al<ona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) 21 
'ja obravnava-EPA 1077-III 

C** besedilo predloga zakona o rafitikaciji Protokola o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni 25 
sprem ^ur°control o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat 

. p 
enJena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997 (MPESEC) - EPA 1124 - III 

EurocV''8n0 besedilo predloga zakona o ratifikaciji Protokola za uskladitev Mednarodne konvencije 31 °ntrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960 (MPEC) - EPA 1126 - III 

državnega zbora republike Slovenije ^Kiepi 
• seje Državnega zbora 3 

^lepi 41 ■ ■ izredne seje Državnega zbora 5 



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 urad"0 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 

J 



SKLEPI 

se'e Državnega zbora Republike Slovenije 

sklS   

^-H^gvnavj predloga zakona o davku pravnih oseb - prva obravnava - EPA 1089 

°bravnavj) »r F1epubli,<e Slovenije je na 34. seji, dne 25.2.2004 ob 
1'" P"Va oh '°9a zakona ° davku pravnih oseb (ZDDPO- 
^°s'ovnika n!?Vnava' na Podlagi drugega odstavka 122. člena 

III 

SKLEP 

Vnika dri poaiagi arugega ooi davnega zbora sprejel naslednji 
Predlog zakona o davku pravnih oseb - prva obravnava, je 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

^IS^navi predloga zakona o lokalni samoupravi - prva obravnava - EPA 1070 - III 

Sl0veniie je na 34. seji, dne 25.2.2004 ob 
[JrVa obrav °9a zakona 0 lokalni samoupravi (ZLS-1) - 

^nika HriaVa' na Poc"agi drugega odstavka 122. člena 
davnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o lokalni samoupravi - prva obravnava, je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

  

* EPa^Vnavi Podloga zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
\*1075^M 

^avnj 
^raWiaVj d F,eput)like Slovenije je na 34. seji, dne 25. 2. 2004 ob SKLEP 
5r

Pos|ovan|l??'°9a zakona o zaposlitveni rehabilitaciji In 
n 969a odst a"dov (ZZRZI) - prva obravnava, na podlagi Predlog zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju as|9dnji 3Vl<a 122- člena poslovnika državnega zbora sprejel invalidov - prva obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

^'ec 2004 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o graditvi objektov - druga 
obravnava - EPA 1086 - lil       

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 24. 2. 2004, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o graditvi 
objektov (ZGO-1 A) - druga obravnava, EPA 1086-111, na podlagi 
drugega odstavka 134. člena poslovnika državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zakona o graditvi ob'0l^°gjo. 
1A) - druga obravnava, ni primeren za nadaljnjo obra 

SKLEp . . 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnin 
- prva obravnava - EPA 457 - III    — 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
122. člena poslovnika državnega zbora na 34. seji, dne 24.2.2004, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o dohodnini (EPA 457-111), glasoval o naslednjem 
predlogu 

SKLEPA 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
- prva obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

odoho^ 

SKLEP 

ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi 
- prva obravnava - EPA 1114-111   ______ 

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 24. 2. 2004, 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o obrambi (ZObr-D) - prva obravnava, EPA 1114-111, 
na podlagi drugega odstavka 122. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel naslednji 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona °^vnai/0. 
(ZObr-D) - prva obravnava, je primeren za nadaljnjo o 

SKLEP _ aVa 
ob obravnavi predloga zakona o podpornem okolju za podjetništvo - prva obrav 

- EPA 1119-III  ___  

Državni zbor Republike Slovenije je na 34. seji, dne 24. 2. 2004, 
ob obravnavi predloga zakona o podpornem okolfu za 
podjetništvo (ZPOP) - prva obravnava, EPA 1119-111, na podlagi 
drugega odstavka 122. člena poslovnika državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 
(Zp0P) 

Predlog zakona o podpornem okolju za podjetništvo ^vo 
prva obravnava, EPA 1119-III, je primeren za nadaljnjo 

poročevalec, št. 23 9. mareC 
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SKLEPI 

41' izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLiJj"   

Slov)raVnav' P01"0®'1 državnih institucij in nosilcev javnih funkcij v zvezi s prodajo 
--^ggske investicijske banke, s predlogi sklepov - EPA 1130 - HI  

Dtžavnj 2bn p 
obravna

r !ike sloveniie ie na 41 ■ izredni seji, dne 3.3.2004 nepravilnosti pri poslovanju in prodaji Slovenske investicijske 
ZV9*'s Prod' ■POroCil državnih institucij in nosilcev javnih funkcij v banke ter poslovanju družbe Orion in z njo povezanih družb na Podiagj a'° ®'ovenske investicijske banke s predlogi sklepov, z občani, predvsem usklajeno delovanje Državnega tožilstva 
na""1nje člena poslovnika državnega zbora sprejel Republike Slovenije, Ministrstva za notranje zadeve - Policije, 

Ministrstva za finance - Davčne uprave Republike Slovenije, 
Ministrstva za finance - Deviznega inšpektorata Republike 
Slovenije, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja in Ministrstva za gospodarstvo - Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije in poroča Državnemu zboru. 

Državni zbor RS poziva Vlado RS, da sproži vse aktivnosti 
za potrebne spremembe zakonodaje, ki bodo preprečile 
podobne nepravilnosti pri poslovanjih. 

SKLEPE: 
Državni 7k„ . 
n°Si|C6 

0r)® obravnaval vsa poročila državnih institucij in 
'nv8stiriVJaVnih 'unkc'i v zvezi s prodajo Slovenske ' e banke, ki jih je prejel do 2.3.2004. 
Državni 
vse, d- Poziva Vlado Republike Slovenije, da ukrene 

0 

£j r -«-■ »M v IQUw I ICpUUMINC OIUVDI IIJC, U a 
okrepijo aktivnosti pri preiskovanju suma 

9'*>9r*c 2004 
5 poročevalec, št. 23 



BELEŽKE 

r- v 

' 
-s v n-.- • v " / '• - 
^ *ii i-. '5 r ; ,rr .^..,7.. ^ u. *_ .;/'U *■'• ;'•*• 

■ 

• - 

;.. '' ■] '••] " "«■■' ,.; ' -i:' ■ ■ ■ ' ■ 

■ 
■ 

. . » • 

■ 

' .5 '■ -..rO ' ' '.'.H. > 

/ ... 

V'? A . ' ■ $%\ " 3 ,'u'- ■ j\-:+ ■■■> 
v;; ; 

. 

V. • ' •' ".V^. 
. 

poročevalec, it. 23 
  

9.marec> 



Predi °9 zakona o 

spremembah in dopolnitvah 

zakona o potrošniških kreditih 

0 kpoik-a) 

' "lini postopek - EPA 1167 - lil 

vUda 

EV/V: 

RePUBLIKE SLOVENIJE 

Št, '"»Vilka; 2004-2111-0046 
Ljubih 449-00/2004-1 a' 02.03.2004 

določila bes^d^6 Sloveni'e 'e na 89' dopisni sei' dne 2.3.2004 

DopnL°GA ZAKONA O SPREMEMBAH IN °LNITVAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH, 
ki ga 
DržavnaŠi''a V obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 93 zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

RePubl k6PUbMke sloveniie predlaga Državnemu zboru 
dopolni, 8 Sloveniie, da predlog zakona o spremembah in Vah zakona o potrošniških kreditih obravnava po 

nujnem oostopku, zaradi odprave in preprečitve težko 
popravljivih posledic za delovanje države. Vlada Republike 
Slovenije je pripravila spremembo zakona, saj je v interesu 
države, da je potrebno potrošnika še dodatno zaščititi in poostriti 
nadzor nad dajalci kreditov. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Matjaž Logar, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

?DnL°G ZAKONA O SPREMEMBAH 
P0T^9LN|TVAH ZAKONA O 

r°SNIŠKIH KREDITIH 

UVOd 

°cena stanja in razlogi za izdajo zakona 
^akon o 
J^adni |u!<r°^n'^ih kreditih, ki je bil objavljen dne 8.8.2000 
^ril3liževanju 70/2000) v celoti povzema Direktivo o 
^otr°šni§u 2akonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s 
, a,'ste poQ 

1 *rediti (87/102/EGS). V okviru zakona so urejene 
re^it p0(i T

3 9> Pri katerih je jemalec kredita potrošnik, ki jemlje 
9°j' in za namen, kot so opredeljeni v tem zakonu. 

Pogodb m katerih potrošnik ni stranka kreditne pogodbe ta zakon 
ne ureja in se njegove določbe ne raztezajo nanje. S tem je 
zakonodajalec želel zaščititi potrošnika kot jemalca posojila in kot 
ekonomsko šibkejšo stranko, ki kredita ne pridobiva za poslovne 
namene. Direktiva v 2. členu določa izjeme, za katere se ne 
uporablja, pri tem pa dopušča možnost, da imajo države članice 
strožjo ureditev. Direktiva je zelo splošna kar državam članicam 
omogoča določitev različne ravni varstva potrošnikov. Slovenija 
se je pri pripravi zakona leta 2000 zgledovala po nemški, italijanski 
in nizozemski ureditvi, ki v skladu z direktivo opredeljujejo vse 
oziroma večino izjem. Slovenija je v zakonu iz leta 2000 v celoti 
prevzela direktivo ter vključila vse izjeme, ki jih direktiva dopušča. 

Predlagatelj se je kljub temu, da je zakon v celoti usklajen z 
direktivo, odločil za spremembo, saj trenutne razmere kažejo, da 
je potrebno potrošnika še dodatno zaščititi in poostriti nadzor nad 
dajalci kreditov. 

9'n,**c 2004 
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S tem bo slovenski zakon še vedno usklajen z Direktivo ES, 
vendar pa se v svoji ureditvi približuje ureditvi kakršno poznajo v 
skandinavskih državah članicah ES.To pomeni, da se krog izjem, 
ki jih dopušča Direktiva ES zožuje. 

II. Načela in cilji 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne spreminjajo načel 
in ciljev zakona, ki so bili podlaga za sprejem zakona v letu 2000. 
S spremembami in dopolnitvami se zožuje krog izjem, za katere 
se Zakon o potrošniških kreditih ne uporablja ter širi možnosti 
pristojnega organa, da zavrne vlogo za pridobitev dovoljenja za 
sklepanje potrošniških kreditov. S tem se želi še dodatno zaščititi 
potrošnike kot ekonomsko šibkejše stranke. 

Avstrija 
ena*0 

Avstrijski pravni sistem v zakonu o potrošniških kred' i ^ ^ 
obravnava vse potrošniške kreditne pogodbe in med nj|rn 0pSke 
nobenih razlik. S tem ima Avstrija kot država članica e 37/10^' 
unije bistveno strožjo ureditev kot jo zahteva direktiva se 
EGS. Ta zakon zajema vse potrošniške kreditne pog°^ 
pravi tudi potrošniško hipotekamo kreditno pogodbo, ki ji n0Sti. 
potrošniki v namene izven svoje poklicne ali pridobitne de) 

V. Finančne in druge posledice 

Sprememba zakona ne bo povzročila nobenih finančnih PoS 

III. Poglavitne rešitve 

Z spremembami in dopolnitvami zakona se: 
na novo opredeljuje pojem potrošniške hipotekarne pogodbe, 
podaja zahtevo po notarskem zapisu ter obveznosti notarja, 

- natančneje definira pomen čiste vrednosti kredita, 
zožuje določitev izjem, za katere se zakon ne uporablja, 
prepoveduje zavarovanje kredita poleg z bianco menico ali 
čekom tudi z drugim plačilnim inštrumentom s podobnim 
učinkom, 
določa najvišjo dopustno efektivno obrestno mero, 

- razširja pristojnosti urada, pristojnega za varstvo potrošnikov, 
ki se nanašajo na zavrnitev vloge za izdajo dovoljenj za 
opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, 
razširja taksativno naštete primere za odvzem dovoljenja za 
potrošniško kreditiranje, ter 
določa dolžnost poročanja dajalcev kredita. 

IV. Primerjalno pravni pregled 

Evropska skupnost v 2. členu Direktive o približevanju zakonov 
in drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti 
(87/102/EGS) določa kreditne pogodbe, za katere se direktiva 
ne uporablja, pri tem pa dopušča možnost, da imajo države članice 
strožjo ureditev. Ureditev v državah članicah na področju 
varovanja in informiranja potrošnikov ni enotna, saj se stopnja 
njihovega varstva bistveno razlikuje. Pred Komisijo ES tečejo 
pogovori o spremembah te direktive, pri tem pa so stališča 
predstavnikov držav članic ES različna. Nekateri želijo ohraniti 
obstoječe stanje, drugi ga skušajo bistveno razširiti, medtem ko 
se tretji zavzemajo za izključitev nekaterih kreditnih pogodb, kot 
so na primer: majhne kreditne pogodbe, kreditne pogodbe 
sklenjene pred sodnikom oz. notarjem ali pa hipotekami krediti. 
Trenutno še ni mogoče zagotovo ugotoviti v katero smer se bodo 
usklajevanja držav članic razvila, tako da so možne še vse alter- 
native. 

Spodaj navajamo primere sedanje ureditve v nekaterih državah 
članicah Evropske Skupnosti. 

Finska, Švedska in Danska 

Tako finski, švedski kot danski zakon o potrošniških kreditih 
vsebujeta vse kreditne pogodbe, vključno z potrošniško 
hipotekarno kreditno pogodbo, ki jih sklepajo dajalci kreditov, ki 
se profesionalno ukvarjajo s to dejavnostjo ter jemalci kreditov, ki 
so fizične osebe in kredita ne pridobivajo za poslovne namene. 
Zakon zajema vse kreditne pogodbe ne glede na višino zneska 
kredita, se pravi, da zakon zajema tako male kot velike kreditne 
pogodbe. 

Besedilo členov: 

1. člen 

V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 70/00)s 

členu dodata nov sedmi in osmi odstavek, ki se glasita. 
zaK°nu 

>»(7) Potrošniška hipotekama kreditna pogodba po tem 
pogodba, s katero dajalec kredita daje ali obljubi dati p ^niin 
kredit in je vračilo kredita zavarovano s hipoteko ali z dan 
dolgom na nepremičnini, kakor tudi pogodba, s ka,er vanj« 
kredit osebi, ki ni potrošnik, fizična oseba pa^ za zav sv0ji 
takšnega kredita ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg 
nepremičnini. 

(8) Čista vrednost kredita je vrednost, ki jo prejme 
plačano od dajalca kredita oziroma vrednost stvari, ki je 
potrošniku na kredit.« 

2. člen 

V 3. členu se črta 1. točka prvega odstavka. 

3. člen 

V 4. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek 
glasijo: 

išni* 

Ki5 

"(2) Pogodbena razmerja, pri katerih je potrošnik ^'"~~'najerr 
kupec oziroma najemojemalec po pogodbi o finančne )0|ti 
(leasinga) iste stvari, se štejejo za potrošniške kredite v* 
zakonu. 

(3) Stvari iz prejšnjega odstavka se ne vključujejo v s 8^ 0 
maso dajalca kredita oziroma najemodajalca po P 
finančnem najemu (leasinga). 

(4) Stvari, ki jih je dajalec kreditov oziroma najemodajjj'j^fi 
pogodbi o finančnem najemu (leasinga) pridobil pri prav (<|flnjen1 
iz drugega odstavka tega člena in pri katerih ima že ^iC1 

obveznost odtujitve stvari, teh ne sme obremeniti s 
pravicami drugih. 

(5) Kadar se omejitev iz prejšnjega odstavka nanta^ 
nepremičnino, se lahko na tej nepremičnini VP oZir0fTl3 

obremenitve ali odtujitve nepremičnine kupca ^ garn" 
najemojemalca po pogodbi o finančnem najemu (leasing 
z njegovim soglasjem, danim v obliki notarske listine." 

poročevalec, št. 23 9. marec 



4. čien 

Atenom se doda nov 7.a člen, ki se glasi: 

(sklenite >>7,a člen 
v Potrošniške hipotekarne kreditne pogodbe) 

v oblikufl'^3 hipo,ekarna kreditna pogodba mora biti sklenjena 
oseh ske9a zapisa. Pri sklenitvi notarskega zapisa mora 

^Poteka"0!-navzoč lastnik nepremičnine, na kateri se ustanavlja 
tiroma < 2em|jiški dolg, če je lastnik nepremičnine potrošnik 'a "žična oseba. 

Posebej m°ra zastavitelja nepremičnine iz prejšnjega odstavka 
njenegap0užiti 0 vseh pravnih posledicah kreditne pogodbe in 
Vrednost favarovania. še posebej pa o tem, kakšna je čista 
so Prav 

edita, kakšna je efektivna obrestna mera in kakšne 
zapisu D

8 posledice neplačila. Zastavitelj mora na notarskem 
P°s|e(jjCg^no Potrditi, da ga je notar poučil o vseh pravnih 

5. čien 
BQ 
glasi: prve9a odstavka 15. člena se spremeni tako, da se 

"(1) v 
Plačil, kf n6f S. kreditno pogodbo je prepovedano zavarovanje 
ali Seka ij°'ro®nika zavezuje k izdaji ali sprejemu bianko menice 
P°dobne ' :ru909a plačilnega inštrumenta, ki ima po svoji naravi 

^ 6. člen 

č'snom se doda nov 18.a člen, ki se glasi: 

(na' * »to.a cien aJvisja dopustna efektivna obrestna mera) 
(1) ie ri» , 
določbah ,|a° kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica po 
^era naiv * °na 0 bančništvu, lahko znaša efektivna obrestna 
°t)reSti S obrestno mero, predpisano za zakonite zamudne 

(2) ie v t 
^oiočepg .Kreditni pogodbi v nasprotju s prejšnjim odstavkom 
*art,udnih V'h 3 obres,na mera od obrestne mere zakonitih 
budnih °h

bres,i' i® višja obrestna mera od obrestne mere 
S,rankam 9s,i nična. V tem primeru se šteje, da je bila med 
^rnudnih3 ^°9°voriena efektivna obrestna mera zakonitih 

24. {|e 
s® S<asi-nU S6 za ,re,jim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki 

il,ielaa,IZavrne vlo9° za izdajo dovoljenja osebi, ki je dovoljenje 
Q*ir°ma 0

Pa '' 'G bil° odvzeto skladno s določbami tega člena, 
°bs°iena katere odgovorna oseba je bila pravnomočno a kaznivo dejanje goljufije oziroma oderuštva.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, besedilo petega 
odstavka, ki postane šesti odstavek, pa se spremeni tako, da se 
glasi: 

» (6) Organ lahko v primeru kršitev iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke 
prvega odstavka 26. člena tega zakona na predlog organa tržne 
inšpekcije ali organizacije za varstvo potrošnikov imetniku 
dovoljenje odvzame. Postopek odvzema dovoljenja se izvede po 
zakonu o splošnem upravnem postopku. Potem, ko je odločba o 
odvzemu dovoljenja dokončna, mora imetnik dovoljenja takoj 
odstraniti nalepko in prenehati z dajanjem potrošniških kreditov. 
Če imetnik sam ne odstrani nalepke, jo odstrani organ nadzora.« 

8. člen 

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi: 

»25. a člen 
(poročanje) 

(1) Dajalec kreditov, ki posluje na podlagi dovoljenja, ki ga izda 
organ, mora organu vsakih šest mesecev, na predpisanem 
obrazcu, najpozneje peti delovni dan po preteku šestmesečnega 
obdobja za preteklo obdobje poročati o sklenjenih kreditnih 
pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri. 

(2) Minister, pristojen za varstvo potrošnikov, podrobneje predpiše 
način, vsebino, pogoje in obrazec poročanja.« 

9. člen 

V 26. členu se v prvem odstavku 9. točka spremeni tako, da se 
glasi: 

» 9. če v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez dovoljenja 
ali potrošniške hipotekarne kredite;« 

Doda se nova 11. točka, ki se glasi: 

» 11. če organu ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni 
efektivni obrestni meri v roku in na način iz 25. a člena tega 
zakona.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

10. člen 

Minister pristojen za varstvo potrošnikov, izda podzakonski 
predpis iz 8. člena tega zakona (25.a člen zakona) v dveh mesecih 
od njegove uveljavitve. 

11. člen 

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

K1., 2. in 4. členu 

Drugi člen določa pomen posameznih izrazov kot so uporabljeni 
v tem zakonu. V Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
tega zakona predlagatelj uporablja nov izraz, katerega pomen v 
novem sedmem odstavku tudi natančneje opredeljuje. V sedmem 
odstavku je predlagatelj opredelil potrošniško hipotekarno kreditno 
pogodbo kot pogodbo, s katero dajalec kredita daje ali obljubi dati 
potrošniku kredit in je vračilo kredita zavarovano s hipoteko ali z 
zemljiškim dolgom na nepremičnini, kakor tudi pogodba, s katero 
je dan kredit osebi, ki ni potrošnik, potrošnik pa za zavarovanje 
takšnega kredita ustanovi hipoteko ali zemljiški dolg na svoji 
nepremičnini. 

Ureditev potrošniške hipotekama kreditne pogodbe je po mnenju 
predlagatelja, predvsem zaradi obstoječih zlorab zaupanja 
potrošnikov in s tem njihovega oškodovanja, nujno potrebna. 
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini in predstavlja 
zavarovanje, ki ga da kreditojemalec za primer nezmožnosti 
poplačila kredita oziroma svojega dolga. Hipoteka je torej legalno 
pravno sredstvo zavarovanja terjatve upnika. Ker je potrošnik 
vsaka fizična oseba, ne glede na svoj spol, status, premoženjske 
razmere in nenazadnje tudi ne glede na poznavanje določb in 
predpisov, ki varujejo potrošnike, in nastopa v pravnem prometu 
za namene izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, je 
potrebno potrošnika kot šibkejšo (tako ekonomsko kot pravno 
izobraženo) pogodbeno stranko še posebej in še bolj zavarovati. 

V osmem odstavku 2. člena je opredeljena čista vrednost kredita 
in sicer kot vrednost, ki jo prejme potrošnik plačano od dajalca 
kredita oziroma vrednost stvari, ki je bila dana potrošniku. Čista 
vrednost kredita je bila v praksi napačno interpretirana, zato jo 
predlagatelj v izogib nepravilnega interpretiranja, natančneje 
opredeljuje. 

Glede na zgoraj navedeno ter glede na dejstvo, da predlagatelj s 
predlogom tega zakona med kreditne pogodbe, v katerih je 
potrebno zaščititi potrošnika, vključuje tudi potrošniške hipotekama 
kreditne pogodbe, ki so bile do sedaj izven dometa Zakona o 
potrošniških kreditih, je potrebno črtati prvo točko prvega odstavka 
3. člena. 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da dajalci kreditov, ki so lahko 
bodisi fizične ali pa oravne osebe, dosledno uporabljajo v 143. 
členu Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS št. 87/2002) 
ponujeno možnost, da kreditne pogodbe zavarovane s hipotekami, 
sklenejo v obliki notarskega zapisa. Notarski zapis pa je v skladu 
z Zakonom o notariatu (Uradni list RS št. 13/94, 48/94, 82/94, 41/ 
95, 1/99 in 83/01) ter Zakonom o izvršbi in zavarovanju (Uradni 
list RS št. 51/98, 72/98, 11/99, 89/99, 11/01, 75/02, 87/02 in 70/ 
03) izvršilni naslov in kot tak omogoča neposredno izvršitev. 
Pred notarjem lahko stranko pogodbe, torej tudi potrošnika, 
zastopa pooblaščenec, kar pa potrošnika ne varuje dovolj, saj 
mu v tem primera notar ne more osebno razložiti Kakšne so 
lahko posledice sklenitve kreditne pogodbe in njenega 
zavarovanja. 

Predlagatelj zato dodaja nov 7.a člen v katerem določa, da mora 
biti potrošniška hipotekama kreditna pogodba sklenjena v obliki 
notarskega zapisa, kkr pomeni, da se je notar kot pravni 
strokovnjak dolžan seznaniti z vsebino pogodbe in stranko 
opozoriti na sporne določbe. Poleg tega je tudi določeno, da mora 
biti potrošnik pri sklenitvi take pogodbe osebno navzoč. V drugem 

,trošnik3 kot 
odstavku 7. a člena določa dolžnost notarja, aa set>ei 
zastavitelja nepremičnine iz prvega odstavka tega člena P: g3 
pouči o vseh pravnih posledicah kreditne pogodbe m j^oS[ 
zavarovanja, še posebej pa o tem, kakšna je čista v pe 
kredita, kakšna je efektivna obrestna mera in kakšne s 
posledice neplačila. 

K 3. členu 

Dosedanja praksa je pokazala, da so se sklepale 
katerih potrošnik proda dajalcu kredita svojo stvar in na"fP^upi 
lastninsko pravico, kasneje pa isto stvar od dajalca kredi ^ 
s pridržkom lastninske pravice, na finančni leasing (^ 
podoben način. Zaradi očitne zlorabe zakona se je Pre tr0jpii( 
odločil, da bo pogodbena razmerja pri katerih je P ^lB 
prodajalec in kupec oziroma jemalec finančnega najema .^tel 
leasinga iste stvari štel za potrošniške kredite. Te stvari Pre ^pjo 
tudi izključuje iz stečajne mase in onemogoča njihovo ^ ge 
obremenitev s stvarnimi pravicami. Prav tako predpisuj • ^ z 
lahko v primeru, ko je predpisana prepoved razp 

nepremičnino na tej nepremičnini vpiše pravica obrern ^0 
odtujitve nepremičnine kupca oziroma jemalca //nanč/iega 
(leasinga) samo z njegovim soglasjem podanim v obliki 
listine. 

K 5. členu 

V 15. členu je urejeno zavarovanje kredita z vrednostnimi P 
in sicer z izdajo ali akceptiranjem bianco menice ali ^ bstojgčs 
preprečitve zaobida zakona predlagatelj dopolnjuje o ^ 
besedilo tako, da poleg bianco menice in čeka prepove 
vse plačilne inštrumente s podobnim učinkom. 

K 6. členu 

V novem 18. a členu predlagatelj določa, da lahko znaša 
obrestna mera v primeru, da je dajalec kredita oseba, _g/(0nite 

ali hranilnica, največ obrestno mero predpisano za 
zamudne obresti. V primeru, da je določena višja obres 
je le ta nična. V tem primeru veljajo zakonite zamuZzao^ 
Dosedanja oraksa ter poskusi kršitve zakona oziroma ^ 
zakona so namreč pokazali, da kljub določbam v Ob"9 
zakoniku (Uradni list RS št. 83/01). ki urejajo vprašanje o 
obresti in čezmernega prikrajšanja, to potrebno še dodam ^ ^ 
Kadar je kršeno načelo ekvivalentnce vzajemnih daja §(0 
za očitne nesorazmerje, je potrebno še dodatn0 ^ 
potrošnika kot ekonomsko šibkejšo stranko. Se pravi, dal 
kredita potrebno onemogočiti, da bi izkoristil neprimeren 
kot npr. stisko ali težko premoženjsko stanje, neza 
izkušnjo, lahkomiselnost ali odvisnost druge stranke. 

nka d'°S' 
Posledica ničnosti je, da mora vsaka pogodbena s'^. 
vrniti vse, kar je prejela na podlagi take P°9odbe- ®n1) m & 
zakonik (v nadaljevanju OZ, Uradni list RS št. 83/20 
členu določa, da je ničnost pogodbe podana takrat, ka.^ofn. & 
nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim nac i 
podlagi 92. in 93. člena OZ pazi na ničnost sodišče P 
dolžnosti in se lahko nanjo sklicuje vsaka zainteresiran 
Pravica do uveljavljanja ničnosti ne ugasne. 

poročevalec, št. 23 10 9. marec 
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*7-členu 

čIqd 
PotroSnjL °Predeliuje možnost organa pristojnega za varstvo 
Primeru ke- da zavrne vlo9° za izdajo dovoljenja ter določa v 
Tako dorjrS'teV moznost odvzema dovoljenja za dajanje kreditov, 
ki ]e bil^

la novo določbo s katero se želi zagotoviti, da se osebi, 
"deruštv pravnom°čno obsojena za kaznivo dejanje goljufije, 
0clvzeto 3 °*'roma ki je dovoljenje že imela, pa ji je bilo le to 
prec"agaMVrne Vlo9a za 'zdai° dovoljenja. Na ta način skuša 
možnost prePrečiti osebam, ki so že zlorabile zakon ponovno 
ekonom ?oclo^ne zlorabe in s tem dodatno ščiti potrošnika kot 
šestem 0r/° ^

it3l<ejšo stranko. Prav tako predlagatelj v novem 
Moljenja S'avku razširia primere kršitev, ki omogočajo odvzem 

**• členu 

tem S" *6li s tem členom zagotoviti večjo preglednost in s 
1 možnost nadzora nad dajalci kredita, ki poslujejo na 

podlagi dovoljenja, ki ga izda Urad za varstvo potrošnikov. Dajalec 
kredita bo moral uradu poročati vsakih šest mesecev na 
predpisanem obrazcu o sklenjenih kreditnih pogodbah in 
dogovorjenih efektivnih obrestnih merah. Način, vsebino, pogoje 
in obrazec bo podrobneje prepisal Minister, pristojen za varstvo 
potrošnikov s pravilnikom. 

K 9. členu 

V 26. členu se na podlagi sprememb zakona dodaja nova 
kazenska sankcija v primeru, če dajalec kredita organu mesečno 
ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni 
meri. S spremembo devete točke prvega odstavka se želi še 
dodatno poudariti, da kazenska sankcija velja za vse potrošniške 
kreditne pogodbe, vključno s potrošniškimi hipotekamimi kreditnimi 
pogodbami. 

eseCi'° členov, ki se spreminjajo: 

2. člen 
(pomen izrazov) 

6c|ita taj9 po9°dba po tem zakonu je pogodba, s katero dajalec ^ Je ali obljubi dati potrošniku kredit v obliki: 

st°ritev 0ne®a p'a^ila> zlasti pri prodaji blaga ali pri zagotavljanju 
£ 
računu ' Z'aSt' 9°,ovinskega posojila ali prekoračitve na tekočem 
•i 

drugeaa 
e^°norrisk p?dobne9a finančnega dogovora, ki ima z e9a vidika enak namen kot kredit. 

naHene'6 'iz'^na ossba, ki v poslih po tem zakonu deluje za Ven niegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. 
1 dajalec 

°seb, |,j d |,redita je fizična ali pravna oseba ali skupina teh 
^iavno«; obljubi, da bo dala potrošniku kredit v okviru svoje n0s". Poslovanja ali poklica 
(4) Kreditn" 
^javnosti POsredni,< i® 'izična ali pravna oseba, ki v okviru svoje 
sl<'ePanju J P°slpvanja ali poklica opravlja posredovanje pri 

Za to r,„
r®ditnifl Pogodb v okviru dejavnosti dajalca kredita, ki 

Pooblasti s pogodbo. 
' ) 
drUge dajatStr°ški ^red'1a so vsi stroški, ki vključujejo obresti in 
|lfl "lora Dni'8' l<' S0 neP°sredn0 povezane s kreditno pogodbo in 
(6) r°Snik plačati pri rednem odplačevanju kredita. 
1,01 letni S ot|restna mera so skupni stroški kredita, izraženi 
"2računa v od°brenega zneska kredita. Letni odstotek se Nadu s 17. in 18. členom tega zakona. 

3. člen 
(omejitve) 

(1) Ta zakon se ne uporablja za: 

1. kreditne pogodbe, pri katerih je terjatev dajalca kredita 
zavarovana s hipoteko; 

2. najemne pogodbe, razen najemnih pogodb, ki določajo, da 
lastninska pravica na koncu preide na najemnika; 

3. kredite, ki so dani ali so omogočeni brez plačila obresti ali 
katerihkoli drugih stroškov; 

4. kreditne pogodbe, po katerih se ne zaračunavajo nobene obresti 
ali stroški, pod pogojem, da potrošnik soglaša, da bo kredit 
poplačal v enkratnem znesku; 

5. kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši od 40.000 
tolarjev; 

6. kreditne pogodbe, na podlagi katerih je potrošnik zavezan 
poplačati kredit v obdobju največ treh mesecev; 

7. pogodbe za stalno dobavo storitev, če ima potrošnik med 
trajanjem njihove dobave možnost plačila v obrokih. 

(2) Za kreditne pogodbe o prekoračitvah na tekočih računih, ki jih 
odobravajo banke in hranilnice, pri tem pa ne gre za račune za 
poslovanje s kreditnimi karticami, se uporabljajo določbe tega 
zakona samo, če je s tem zakonom tako posebej določeno. 

4. člen 
(preprečevanje izogibanja določbam zakona) 

Vač Dogodb istega dajalca kredita, ki z ekonomskega vidika tvorijo 
celoto ir. so sklenjene zaradi izogibanja določbam tega zakona, 
zlasti v primeru porazdelitve zneska kredita na več pogodb, se v 
smislu tega 7akona štejejo kot ena pogodba. 
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15. člen 
(zavarovanje z vrednostnimi papirji) 

(1) V zvezi s kreditno pogodbo je prepovedano zavarovanje plačil, 
ki potrošnika zavezuje k izdaji ali akceptiranju bianko menice ali 
čeka. 

(2) Potrošnik lahko od dajalca kredita zahteva vrnitev kateregakoli 
vrednostnega papirja iz prvega odstavka tega člena, ki mu ga je 
izročil zaradi zavarovanja plačil. 

(3) Dajalec kredita mora potrošniku vrniti celotno škodo, ki je 
posledica uporabe instrumenta zavarovanja plačil iz prvega 
odstavka tega člena. 

24. člen 
(vsebina vloge, nalepka, odvzem dovoljenja) 

(1) Kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati vlagatelj zahteve za izdajo dovoljenja, predpiše mi- 
nister s pravilnikom. 

(2) Vlagatelj zahteve mora v vlogi za izdajo dovoljenja navesti 
kraje, na katerih se bodo sklepale kreditne pogodbe in priložiti 
dokumentacijo, predpisano s pravilnikom iz prejšnjega odstavka. 

(3) Organ zavrne vlogo za izdajo dovoljenja, če vlagatelj ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje storitev 
potrošniškega kreditiranja. 

(4) Organ izda ob izdaji dovoljenja imetniku dovoljenja nalepko, ki 
izkazuje pridobitev dovoljenja. Imetniku dovoljenja se izda toliko 
nalepk, kot je v vlogi navedenih krajev, kjer se sklepajo kreditne 
pogodbe. Imetnik dovoljenja mora nalepko nalepiti na vidnem 
mestu. Imetnik dovoljenja lahko zahteva izdajo nove nalepke, če 
uvede nov kraj za sklepanje pogodb. 

(5) Organ lahko v primeru kršitev iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega 
odstavka 26. člena tega zakona na predlog tržne inšpekcije ali 
organizacije za varstvo potrošnikov imetniku dovoljenje odvzame. 
Postopek odvzema dovoljenja se izvede po zakonu o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99). Potem, ko je odločba 
o odvzemu dovoljenja dokončna, mora imetnik dovoljenja takoj 
odstraniti nalepke in prenehati z dajanjem potrošniških kreditov. 
Če Imetnik sam ne odstrani nalepke, jo lahko odstrani organ 
nadzora. 

(6) Obliko in vsebino nalepke določi minister z odredbo. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

26. člen 
nrflKr^ 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 3,000.000 tolarjev se za P 
kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik: 

1. če pri oglaševanju in ponujanju storitev ne navede 
iz prvega odstavka 5. člena tega zakona; 

2. če kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki (6. člen). 

3. če kreditna pogodba oziroma pogodba o Prek0^ tega 
tekočem računu ne vsebuje vseh predpisanih sestavi 
zakona (7., 8. in 9. člen); 

jZdaj° 
4. če ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahtev 
ali akceptiranje bianko menice ali čeka (15. člen); 

5. če izračunava efektivno obrestno mero ali skupns s 

kredita v nasprotju s 17., 18. in 19. členom tega zakona, 

6. če ima potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika o v 
plačila storitev ali nadomestila stroškov (19. člen); 

7 A 
7. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev za 
posrednike (20. člen); 

8. če vsebuje kreditna pogodba pogodbeno določilo, ki bi v ^ 
potrošnika razveljavilo ali spremenilo katerokoli dolo 
zakona (21. člen); 

9. če v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez do 
(22. člen); 

10. če v nasprotju s tem zakonom kraj, kjer se sklepajo 
pogodbe, ni označen z nalepko (24. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za Pr®0(( jz 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori Pr 

prejšnjega odstavka. 

poročevalec, št. 23 12 9. marec 
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■ZJAVA o skladnosti predloga zakona ali drugega splošnega 

AKTA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

PredT '3rec"09a akta: 
Do °9 zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Potrošniških kreditih 

EVA 2°04-2111-0046 

o pricl'ruž\v'r6C"0®a akta z določbami Evropskega sporazuma 

aj 
^avedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki 

b) v. 
nar|ašajo na predloženo gradivo, 
akšnem obsegu so izpolnjene iz sporazuma izhajajoče 

c) obveznosti, 
fazlogi za neizpolnitev obveznosti. 

^adnost predloga akta s predpisi EU: 

' Sek,iV9 oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se 
u J?. . i° na Pr®dlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 

'ajeno, delno usklajeno, neusklajeno), 

ali ie predlog akta usklajen z drugimi viri prava EU, 
c) r 

ra2'°gi 2a delno usklajenost oziroma neusklajenost. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

5) Ali so navedeni pravni viri EU prevedeni v slovenščino? 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda EU in upoštevanje roka za uskladitev: 

Matjaž LOGAR 
DRŽAVNI SEKRETAR 

dr. Tea PETRIN 
MINISTRICA 
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Pred|og zakona o 

dopolnitvah zakona o prvem 

o pokojninskem skladu republike 

Avenije in preoblikovanju 

pooblaščenih investicijskih družr 

kpspid-bj 

' sk«Hšani postopek - EPA 1160 - III 

preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb obravnava 
po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne dopolnitve 
navedenega zakona v delu, ki ureja naložbe Prva 
pokojninskega sklada in pravice iz police dodatnega 
pokojninskega zavarovanja PPS. 

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 Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
- mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

^ua rEPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 
Števil^. 04"1611-0009 

rs Ljublian 191-04/2002-4 
0 l|ana' 26.02.2004 

^|abesSSl0Veniieie na 63. redni seji dne 26.2.2004 

PR\/CL°GA ZAK0NA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SLnv/c^ POKOJNINSKEM SKLADU REPUBLIKE 
INv/cl IN PREOBLIKOVANJU POOBLAŠČENIH NVESTiCIJSKIH DRUŽB, 

^ 99 
^ržavn°Š"'a V obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika P°stopk

9
u9
a 2bora Republike Slovenije po skrajšanem 

^ePubiik0cUt)'ike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
o prVe 

6 Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona 
Pokojninskem skladu Republike Slovenije in 

9,n8fec 2004 
15 poročevalec, št. 23 



PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O PRVEM POKOJNINSKEM SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN PREOBLIKOVANJU POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKA 

DRUŽB (ZPSPID) 

1. UVOD 

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Na podlagi Zakona o prvem pokojninskem skladu RS in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, 
št. 50/99 in 58/2002; v nadaljevanju: ZPSPID) je bil ustanovljen 
Prvi pokojninski sklad (v nadaljevanju: PPS) kot posebna oblika 
pokojninskega sklada, ki ga v svojem imenu in za račun 
zavarovancev upravlja Kapitalska družba, d.d.. Sklad je bil 
ustanovljen z namenom, da se zagotovi kritje za izpolnitev 
obveznosti iz zavarovalnih polic dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, katerih premija je bila zagotovljena z zamenjavo 
pokojninskih bonov za točke zavarovalne police. Z novelo ZPSPID 
leta 2002 je bil rok za zamenjavo pokojninskih bonov za polico 
dodatnega pokojninskega zavarovanje podaljšan do 31.12.2002. 
S tem dnem so se pokojninski boni v lasti fizičnih oseb, katere se 
same niso odločile za zamenjavo, za polico zamenjali neposredno 
na podlagi zakona. Pravnim osebam, kot tudi vsem fizičnim 
osebam, ki so imele v lasti pokojninske bone nad zakonskim 
limitom 10.000 pokojninskih bonov, pa so z 31.12.2002 vse pravice 
ugasnile. 

Po stanju na dan 31.12.2003 je bilo v PPS vključenih 51.014 
zavarovancev, ki so imeli v lasti 132.998.511 točk. Na dan 31.7. 
2004 bo pravico do pokojninske rente pridobilo 11.186 
zavarovancev, od katerih jih 55% ima manj kot 2.000 točk police 
in 7% od 2.000 do 5.000 točk police. 

V letu 2004 bo PPS, kot prvi izmed skladov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, začel izplačevati pokojninske rente. 
V ta namen bo upravljav.ee moral oblikovati kritni sklad iz katerega 
se bodo poravnavale obveznosti oziroma izplačevale pokojninske 
rente. Sedaj veljavni ZPSPID daje zavarovancem ob izpolnitvi 
zakonskih pogojev pravico do mesečne pokojninske rente. 
Izhajajoč iz obstoječe strukture PPS, ki kaže na to, da v skladu 
prevladujejo zavarovanci z relativno majhnim številom točk po- 
lice, je s ciljem racionalizacije poslovanja predlagana dopolnitev 
32. člena zakona. Na ta način bi zavarovancem z manjšim 
številom točk police izplačevali letno pokojninsko rento, tistim z 
najmanjšim številom (pod 2.000 točk police) pa bi se izplačilo 
izvršilo v enkratnem znesku. Ne glede na navedeno pa se 
zavarovancem dopušča tudi možnost, da prejemajo mesečno 
pokojninsko rento. 

PPS je bil ustanovljen kot posebna oblika pokojninskega sklada, 
pri čemer so bili zavarovanci vpisani na podlagi podatkov o 
imetnikih uslužbenskih certifikatov in imetnikih delnic pooblaščenih 
investicijskih družb, ki so se odločili za zamenjavo, podatki pa so 
že ob njihovem vpisu bili zastareli in nepopolni. Zato se s 
predlagano dopolnitvijo 32. člena ZPSPID daje zakonsko podlago 
Kapitalski družbi, d.d.,, da dostopa do določenih podatkov v 
Centralnem registru prebivalstva, in sicer za primere, ko teh 
podatkov ni mogoče pridobiti neposredno od zavarovancev, so 
pa nujno potrebni za izračunavanje in izplačevanje pokojninskih 
rent. 

Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, med katerega 
uvrščamo tudi PPS, mora v skladu z določili zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/ 

03 - uradno prečiščeno besedilo, 40/03 - odločba US, r^jnern 
odločba US in ZIPRS0304-A, 135/03 in 2/04 - ZDSS-1) od r ^ 
prenehanju zavarovanja unovčiti odkupno vredno ^ 
premoženja ter v imenu in na račun zavarovanca skleni 
življenjskega zavarovanja. Poslovanje PPS kot sklada, ki I j|agi 
pod posebnimi zakonskimi pogoji, je ZPSPID in na nje9oV_v^ega 
izdan Pravilnik o podrobnejših lastnostih naložb premoženj flV 
pokojninskega sklada ter o podrobnejših pravilih za r ^002) 
teh naložb in njihovo usklajenost (Uradni list RS., št. 
oblikovanje kritnega sklada posebej uredil. Vendar p vg1- 
odprave dvomov in v izogib nejasnosti predlagamo dop?|ikovar# 
člena ZPSPID, v katerem je jasno navedeno, da je od ^ 
kritnega sklada PPS možno tudi s prenosom sredstev«svanja, 
naložb. Glede na to, da PPS opravlja tako funkcijo ^ar |0yi v 
kot funkcijo izplačila pokojninskih rent, je preoblikovanje nje 
denarna sredstva neprimerno. Hkrati pa bi takšno preob .gVj|i 
povzročilo dodatne stroške, predvsem pa bi se P _^a 
transakcijski stroški, stroški reinvestiranja, stroški r® jrn8|o 
dolgoročnih depozitnih pogodb z bankami, vsekakor pa 1 ^s0ga 
pomemben vpliv na kapitalski trg, saj bi ob prodaji večjega 
vrednostnih papirjev lahko njihova cena padla. 

Ob uveljavitvi ZPSPID in kasnejšem noveliranju zakona, z 
PPS in njihov struktura nista bili dokončno znani, zato | ^ |„ 
zakonom predvideno, da Kapitalska družba, d.d., r0 s|0vs 
likvidnost PPS ustrezno uskladi z dospelostjo terjatev iz 
zavarovanj, ki jih krije PPS. Glede na sedanje stanje. 
družba, d.d., kot upravljavka PPS ocenjuje, da bi bilo s 
naložb PPS možno uskladiti z določili za'<0^a'-pgp|Dv 

zavarovalništvo, v roku petih let. Glede na to, da je Z 
postopku noveliranja, predlagamo, da se to določilo vnese 
v obliki predvideni v novem petem odstavku 21. člena. 

1.2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
ZAKONA 

Cilji predlaganih dopolnitev ZPSPID so: rela,ivn° 
zaradi velikega števila zavarovancev, ki imajo ' 
majhno število točk police omogočiti racionalno izp° 
obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih polic; , a^urn0 
omogočiti upravljavcu PPS vzpostavitev in vodeni® ^@rle 
zbirke podatkov o zavarovancih PPS za 
izračunavanja in izplačila pokojninskih rent; r0nosorn 

omogočiti oblikovanje kritnega sklada PPS s.Pr
a|<0n,K' 

sredstev PPS v oblikah premoženja kot jih dovoljuje 
ureja zavarovalništvo. 

1.3. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

kot p°sl 
Prvi pokojninski sklad je bil ustanovljen z zakonom, i dr2a>v.. 
oblika pokojninskega sklada, zato primerjava z drugi"11 „uteg- 
ni možna, saj je takšna ureditev specifična za na opSk0 
Dopolnitve zakona tudi niso v povezavi s pravnim redom 
unije. 

1.4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Zakon nima javnofinančnih posledic. 

poročevalec, št. 23 16 
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2" BesEDILO členov 

l.člen 
^ 21 čl 
Preob|iko

enu zakona o prvem pokojninskem skladu RS in 
št. 5o/ggVaniu Pooblaščenih investicijskih daižb (Uradni list RS, 
Slasita- ln 58/20°2) se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se ♦ 
*(4) Q|^ 

^kojninsk^!108" sreds,ev v kri,ni sklad. namenjenih za izplačilo 
Ponosom r6nt' se obse9 zahtevanega kritja lahko zagotovi s 
kritnega ^a'°*b Prv®9a pokojninskega sklada. Struktura naložb 
nal°žbah i<aCla P° prenosu mora bi,i usklajena z določbam' o 
zavarnuoi ?,ne9a sklada, kot jih predpisuje zakon, ki ureja "»ainistvo. 

Kao t°Van'u kritne9a sklada za izplačilo pokojninskih rent 
PrVe9a noi Sl<a družba. najkasneje v roku petih let, naložbe 
kritnega °||

ninske9a sklada uskladiti z določbami o naložbah 
2avarouoi ?,ada. kot jih predpisuje zakon, ki ureja *a|ništvo.« 

^ 2. člen 

'em 0ds,avku 32. člena se doda nova 2. točka, ki se glasi: 
*2- Ne aiorio 6 na določbe prejšnje točke se lahko: 

j^a[°vancem, ki so imetniki 2.000 ali manj točk police, 
- 2a Pokojninska renta v enkratnem znesku; 

- |.arovancem, ki so imetniki nad 2.000 in do 5.000 točk 
06• izPlača letna pokojninska renta. 

obvestil?^ družba mora zavarovance predhodno pisno 10 spremenjenem načinu izplačila. V kolikor v roku 15 

dni po prejemu obvestila zavarovanec temu pisno ne 
nasprotuje, Kapitalska družba lahko prične izvrševati izplačila, 
na način določen v tej točki.«. 

Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka. 

Dodajo se nov šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: 

»(6) Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk o zavarovancih 
Prvega pokojninskega sklada se osebni podatki za namene 
opravljanja nalog iz 4. točke drugega odstavka 15. člena tega 
zakona, zlasti podatki iz naslednjega odstavka, zbirajo neposredno 
od posameznika, na katerega se nanašajo. 

(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko, v primeru nepridobitve 
podatkov oziroma pridobitve nepopolnih podatkov, Kapitalska 
družba za namene opravljanja nalog iz 4. točke drugega odstavka 
15. člena tega zakona na podlagi pisne zahteve pridobi o 
zavarovancih Prvega pokojninskega sklada iz Centralnega 
registra prebivalstva naslednje podatke: enotno matično številko 
občana, kraj rojstva, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča, državljanstvo, spol, datum rojstva ter datume in 
podatke o dogodkih, spremembah ali popravkih v Centralnem 
registru prebivalstva o zavarovancu. Kapitalska družba lahko 
podatke, ki jih pridobi na podlagi prejšnjega stavka, uporablja 
zgoij za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni. 

(8) Podatki iz šestega in sedmega odstavka tega člena se hranijo 
trajno.«. 

Dosedanji šesti odstavek postane deveti. 

3. člen 

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

K1. členu: 

V letu 2004 bo PPS kot prvi sklad dodatnega pokojninskega 
zavarovanja oblikoval kritni sklad za izplačilo pokojninskih rent. 
Na podlagi akturskih izračunov je ocenjeno, da bo pri tej transakciji 
prenesenih približno 37% sredstev sklada za izplačilo pokojninskih 
rent. Z dopolnitvijo zakona bo omogočen prenos sredstev v obliki 
naložb, kritni sklad pa bo takoj po prenosu moral biti usklajen z 
določbami o naložbah kritnega sklada, kot jih predpisuje zakon, 
ki ureja zavarovalništvo. S takšnim prenosom se bo sklad izognil 
transakcijskim stroškom, stroškom reinvestiranja, stroškom 
razdiranja dolgoročnih depozitnih pogodb z bankami ter stroškom 
padca cene netržnih lastniških naložb zaradi neustreznega trenutka 
prodaje. 

V sedaj veljavnem zakonu ZPSPID je bil predvideno, da Kapitalska 
družba, d.d., ročnost in likvidnost PPS ustrezno uskladi z 
dospelostjo terjatev iz naslova zavarovanj, ki jih krije PPS, saj v 
času sprejemanja zakona naložbe PPS in njihov struktura nista 
bili dokončno znani. Z novim petim odstavkom pa se sedaj postavlja 
zakonski rok petih let, v katerem mora Kapitalska družba naložbe 
PPS uskladiti z določbami o naložbah kritnega sklada kot so 
urejene v zakonu, ki ureja zavarovalništvo. 

K Z. čl$ny: 

Zavarovanci PPS bodo v letu 2004 prvikrat pridobili pravico do 
pokojninske rente. Ključni element pridobitve pravice do 

pokojninske rente je starost zavarovanca, in sicer za^a 

pridobi pravico do pokojninske rente z dopolnjenim 60-< ^ 
starosti, oziroma s 13.7. 2004, v kolikor je bil na dan 
starejši od 55 let. Poleg starosti zavarovancev, preds/awj_^( 
točk police v lasti posameznika drugi najpomembnejši ^ 
Ker ima pretežno število zavarovancev v lasti sorazmer ^ 
število točk, bi to zahtevalo izplačilo relativno nizkih m ^ 
rent večjemu številu zavarovancev. S predlagano spre vapje 
bo tako upravljavcu omogočeno racionalno Porav, vgljpo 
obveznosti iz polic. Ne glede na to pa se zavarovancem s ^ 
dopušča tudi možnost, da prejemajo mesečno pokojnins 

Ažurirana baza podatkov o zavarovancih predstavlja ,e^gga 
nemoteno izplačevanje pravic iz polic dodatnega pokop ■f]S^ 
zavarovanja PPS. Vpis podatkov o primarnih imetnikih P° A enSi(ih 
bonov je bil izvršen na podlagi podatkov o imetnikih uslu* 
certifikatov ter imetnikih delnic pooblaščenih investicijski ^ 
kateri so se odločili za zamenjavo, ki pa so bili ob ze ppS 
pridobitvi zastareli in nepopolni. Glede na to, da upravlja^' va;je 
za izpolnjevanje svojih nalog, med katere sodi tudi izracu_ 
in izplačevanje pokojninskih rent zavarovancem, nujno P 
tekoče in veljavne podatke, se s predlaganim ■(a/sW 
sedmim in osmim odstavkom daje zakonska podlaga K 
družbi, da v primeru, ko teh Dodatkov ni mogoče P 
neposredno od zavarovanca, le-te pridobi iz Centralnega 
prebivalstva. 

4. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
DOPOLNJUJEJO 

Naložbe Prvega pokojninskega sklada 
21. člen 

(1) Pri izbiri naložb premoženja Prvega pokojninskega sklada 
mora Kapitalski sklad ravnati tako, da je zagotovljena varnost, 
donosnost in tržnost naložb ter ustrezna raznovrstnost in 
razpršitev teh naložb. 

(2) Kapitalski sklad mora naložbe Prvega pokojninskega sklada, 
zaradi katerih je izpostavljen tveganjem morebitnih izgub zaradi 
spremembe obrestnih mer, spremembe tečajev vrednostnih 
papirjev oziroma drugim tržnim tveganjem, ustrezno uskladiti 
z obveznostmi na podlagi zavarovanj, ki jih krije Prvi 
pokojninski sklad. 

(3) Kapitalski sklad mora ročnost in likvidnost naložb Prvega 
pokojninskega sklada ustrezno uskladiti z dospelostmi 
terjatev iz naslova zavarovanj, ki jih krije Prvi pokojninski 
sklad. 

Pravice iz police dodatnega pokojninskeg 
zavarovanja Prvega pokojninskega sklad 

32. člen 
. prva9® 

(1) Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja 
pokojninskega sklada je zavarovalna polica, Prl amim 
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z min' !a(j (v 
1% letnim donosom, za katerega jamči Kapitalski 
nadaljnjem besedilu: zajamčeni donos). 

(2) Zajamčeni donos se izračuna tako, da se: 
iz 

1. skupna nominalna vrednost lastniških certifika,°^ajnih 
člena tega zakona valorizira z indeksom dr°bn°P a, 
cen od 1. 1. 1993 do dneva uveljavitve tega zaK ^ it 

2. osnova, izračunana na način iz 1. točke se PoV® ,.0 
nominalno 1% letno od uveljavitve tega zakona 

prvsS® 
(3) Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja 

pokojninskega sklada daje naslednje pravice: 

poročevalec, št. 23 18 9. marec 
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avarovanec, pridobi z dopolnjenim šestdesetim letom 
arosti pravico do mesečne pokojninske rente, katere 
'sina se izračuna z uporabo ustreznih aktuarskih metod 
r0anotenja ob upoštevanju vrednosti enot premoženja 
rvega pokojninskega sklada, ki jih predstavlja 

2 avarovalna polica, in zajamčenega donosa, 
avarovanec nima pravice zahtevati izplačila odkupne 

3 prednosti police, 
zavarovanec umre preden pridobi pravico do 

Pokojninske rente, pripada pravica do zavarovalne vsote 
visini odkupne vrednosti police njegovi zapuščini in 

e kot del njegove zapuščine na njegove dediče. 

(4) Izplačilo pokojninske rente je obdavčeno enako kot izplačilo 
zavarovalnih vsot iz življenjskega zavarovanja. 

(5) Ne glede na določbo 1. točke prejšnjega odstavka pridobi 
zavarovanec, ki je bil ob uveljavitvi tega zakona starejši od 
55 let pravico do pokojninske rente z iztekom petih let od 
uveljavitve tega zakona. 

(6) Če premoženje Prvega pokojninskega sklada ne zadošča 
za izplačilo zajamčenega donosa in tega izplačila tudi ni 
mogoče zagotoviti iz premoženja Kapitalskega sklada, jamči 
za izplačilo pravic iz police dodatnega pokojninskega 
zavarovanja Prvega pokojninskega sklada Republika 
Slovenija. 

IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

akta 

skladu9^0"3 0 dopolnitvah zakona o prvem pokojninskem jnve Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
^ llciiskih družb (EVA: 2004-1611-0009) 

fj^^SLaredloga akta z določbami »Evropskega 
pridružitvi« 

Navela h 
ki Se določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 

nanašajo na predloženo gradivo 

ne ni°*eno 9radivo se na Evropski sporazum o pridružitvi "anasa. 
b> V kak, 

ob\#»- m obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
/ OVe*nosti Izpolnjene: 

C) *až, ■ 'dZlonl 
/ 8 Za neizpolnitev obveznosti 

3) 
tedloga akta s predpisi Evropske Unlle 

^ Direi^i 
nanajg|® ozlr°ma drugI sekundarni viri prava EU, ki se 

") 

Usklai 08 prec"°9 aWa z navedbo usklajenosti (v celoti 
/ °> delno usklajeno, neusklajeno) 

Ali je nrn.il / P edlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU 

'°9' za delno neusklajenost oziroma neusklajenost 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

5) Ali $<? zgoraj navedeni pravni viri eu prevedeni v 
slovenščino? 

6) aii je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Predlog akta ni preveden. 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (Phare. TAIEX. 
Komlslla EU. države članice EU. SIGMA. OECD. 
Univerza,.,) 

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo. 

8) Povezava * Pržavnlm programom za prevzem pravnega 
reda EU in upoštevanje roka za uskladitev 

Andreja Kert 
Vodja pravne službe 

dr. Dušan Mramor 
MINISTER 

9,narec 2004 
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p|,edl °9 zakona o 

SODELOVANJU MED DRŽAVNIM ZDOROM 

■N VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE 

(ZSDZVZEU) 

"Na obravnava-EPA 1077-lil 

Pp^vN! 2BOR 

Namesti'^ SL0VENIJE 

90neralne sekretarke 

fena 007-01/°3-11/3 I®"3. 1.3.2004 
^ smislu i o"7 11 
zbora „ • • Clena poslovnika Državnega zbora so službe fa P"Pravile besedilo: 

- predloga zakona o sodelovanju med državnim zborom in 
vlado v zadevah Evropske unije (ZSDZVZEU) - EPA 1077-111 

za tretjo obravnavo. 

Matjaž Plevelj, l.r. 

11/3, EPA 1077- 
02.2004 

DrIm 0G zakona o sodelovanju med DAVNIM ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH 
EVROPSKE UNIJE (ZSDZVZEU) 

- tretja obravnava - 

BEsec ILo ČLENOV 

Ta 
1. člen 

2akon 
-»r.e!a ra2rnefje med državnim zborom in vlado v 

aktov in odločitev v Evropski uniji. 
itonkik ,a 'azmerje m« 

Prejemanja pravnih 

Kot 
2. člen 

§,eiejo J1'in odločitve v Evropski uniji za potrebe tega zakona prQ^| . V uviupoivi 
Po|itične na °9' aktov zakonodajne narave in predlogi odločitev 
E^itucijahp6, ° ^a,er'h odločajo predstavniki vlad držav članic r°Pske u • ali so Predmet medvladnega sodelovanja v okviru n'le (v nadaljnjem besedilu: EU zadeve). 

3. člen 

V EU zadevah vlada predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo 
ter uveljavlja njena stališča v institucijah EU. 

Glede EU zadev je vlada samostojna in odgovorna pri opravljanju 
svojih funkcij v okviru ustave, zakona, ki ureja položaj in delovanje 
vlade in tega zakona. 

4. člen 

Državni zbor sodelu|e pri oblikovanju stališč Republike 
Slovenije pri tistih EU zadevah, ki bi po svoji vsebini v skladu 
z ustavo In zakoni spadale v njegovo prlsto|nost. 

Državni zbor v rokih, ki jih zahteva delo v okviru Institucij 
EU, obravnava predlog stališča Republike Slovenije oziroma 
Izrazi namero, da bo predlog obravnaval, sicer se šteje, da 
predlog postane stališče Republike Slovenije. 

Državni zbor lahko na predlog vlade ali po lastni pobudi 
obravnava tudi druge EU zadeve. 

'""••"»C 2004 
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5. člen 

O spremembah pogodb, na katerih temelji Unija pred odločanjem 
v institucijah EU razpravlja in zavzame stališče Republike Slovenije 
državni zbor. 

Najmanj enkrat letno državni zbor razpravlja o stanju v EU in 
položaju Republike Slovenije v njej na podlagi uvodne predstavitve 
predsednika vlade. Državni zbor sprejme stališča o političnih 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah 
Evropske unije v prihodnjem obdobju. 

6. člen 

V okviru stališč državnega zbora Iz drugega odstavka 
prejšnjega člena posamezne EU zadeve iz prvega odstavka 
4. člena tega zakona razpravlja in o njih zavzema stališča 
Republike Slovenije delovno telo, pristojno za evropske 
zadeve, v zadevah zunanje in varnostne politike pa delovno 
telo, pristojno za zunanjo politiko. 

Delovni telesi Iz prejšnjega odstavka obravnavata EU zadeve 
na podlagi mnenj, ki jih v rokih, ki omogočajo pravočasno 
odločanje, oblikujejo delovna telesa, v katerih delovno 
področje spada vsebina obravnavanih vprašanj. 

7. člen 

Delovna telesa iz prejšnjega člena obravnavajo in odločajo o EU 
zadevah na sejah, ki niso odprte za javnost. Po seji svoje odločitve 
sporočijo javnosti. 

8. člen 

Vlada sproti obvešča državni zbor o EU zadevah iz prvega 
odstavka 4. člena tega zakona ter poroča o sprejetih odločitvah 
in o svoji dejavnosti v zvezi z njimi v institucijah EU. 

Vlada obvešča državni zbor tudi o drugih gradivih, ki so pomembna 
za izvajanje njegovih ustavnih pristojnosti in zadevajo politične in 
programske vidike delovanja Evropske unije. 

9. člen 

EU zadeve iz prvega odstavka 4. člena tega zakona vlada predloži 
državnemu zboru skupaj s podatki o: 

postopku sprejemanja akta v EU, 
- poglavitnih rešitvah in ciljih predloga akta, 
- predvidenem času pričetka obravnav in sprejema predpisa v 

EU. 

Vlada pošlje državnemu zboru podatke iz prejšnjega odstavka 
skupaj s predlogom stališč Republike Slovenije, ki vsebuje oceno 
vplivov in posledic predloga EU zadeve na Republiko Slovenijo 
takoj, ko ta stališča sprejme, vendar najkasneje v petih tednih po 
prejemu EU zadeve. 

Ocena vplivov in posledic obsega zlasti naslednje vidike: 
potrebnosti sprememb predpisov, 
posledic za proračun, 
vpliva na gospodarstvo, 
vpliva na javno upravo, 

- vpliva na okolje. 

Vlada vsebino ocene vplivov in posledic ter predloga sta 
Republike Slovenije lahko spreminja in dopolnjuje. 

EU zadeve iz drugega odstavka 4. člena in prvega ^'^gelni 
člena tega zakona vlada predloži državnemu zboru ob 
uporabi prejšnjih odstavkov. 

10. člen 

Odločitve, ki jih o predlogu stališč Republike Slovenije ®Pr^nai 
pristojno delovno telo iz prvega odstavka 6. člena tega .(eVa 
se takoj posredujejo vladi, ki jih v okviru svojih pristojnosti up 
pri svojem delovanju v institucijah EU. 

Kadar vlada pri uveljavljanju stališč Republike Slovenj, 
prejšnjega odstavka zaradi poteka pogajanj v institucijah t ^ ^ 
da njihova uveljavitev ali popolna uveljavitev ni izvedljiva 
bila v korist Republiki Sloveniji, lahko odloči drugače. O e va|e 
obvesti državni zbor in navede okoliščine, ki so utem 
takšno ravnanje. 

11. člen 

Na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na zahtevo P"st0^j na 
delovnega telesa iz prvega odstavka 6. člena tega zap°?^adev0 

podlagi sklepa kolegija predsednika državnega zbora Eu ^Q[ 
iz prvega odstavka 4. člena tega zakona razpravlja držav 
in v zvezi z njo sprejme stališča Republike Slovenije. 

„na stalil 
Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati Pre0,oy 0 na 
Republike Slovenije do EU zadeve in razloge za obravn 
seji državnega zbora. 

£,ena, 
Predlog kolegiju, da sprejme sklep iz prvega odstavka an v 
lahko poda poslanska skupina. Ta predlog mora biti ob i 
skladu s prejšnjim odstavkom. 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

12. člen 

Do 1. maja 2004 vlada pred sodelovanjem na 
zasedanjih Sveta EU v državnem zboru predstavi 
Republike Slovenije, ki jih bo v njem zastopala. 

fivropske 

Do začetka delovanja delovnega telesa, pristojnega za nega 
zadeve po tem zakonu in pričetka delovanja odbora dR. na 
zbora za zunanjo politiko, v skladu s spremenjenimi na jgnjega 

podlagi tega zakona, vlada predstavi stališča iz P^B utjiik0 
odstavka na skupni seji Komisije Državnega zbora ^pnega 

Slovenije za evropske zadeve in Slovenskega dela S j^0 v 
pridružitvenega parlamentarnega odbora, tiste, ki 
področje skupne zunanje in varnostne politike, pa na seji 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo poli" 

13. člen 

Pred 1. majem 2004 državni zbor opravi razpravo in' ®pUttiike 
stališča o političnih usmeritvah za začetek delovanja " 
Slovenije v institucijah EU. 

 „    
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14. člen 
Pot 
E(J zadeli,2004 713013 glede P°st°Pkov obravnave posameznih 
Slovenije k pS° Se v Svetu Eu začeli pred pristopom Republike 
upoštevan- opski un'ii' obvešča državni zbor ob smiselnem 
zakonu ta'U '6®a 2akona tako, da je delovnim telesom po tem 
^IcčaniemđrŽavnemu zboru omogočeno zavzeti stališča pred 

Predstavnikov vlade v Svetu EU na ravni ministrov. 

15. člen 
V|ada (jo -i 

■ "laja 2004 vzpostavi informacijski sistem za EU 

zadeve. Ta sistem je javno dostopen v skladu z zakonom, ki ureja 
podatke javnega značaja. Vlade ? uredbo predpiše način 
upravljanja in dostopnosti tega sistema. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, členi od 1 do 11 pa se začnejo uporabljati 1. 
maja 2004. 

OBRAZLOŽITEV: 

državni zh 
0Pravi i <jr°

r ePuMke Slovenije je na 34. seji, dne 24.2.2004, (ZSDZVZEU), EPA 1077 - III in sprejel amandmaja k 4. in 6. členu 
državnim d° obravnavo predloga zakona o sodelovanju med dopolnjenega predloga zakona, ki sta vključena v predloženo zborom in vlado v zadevah Evropske unije besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. 

9rT>arec2004 23 poročevalec, št. 23 
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°Pravljeno besedilo 

^edloga zakona o ratifikaciji protokola o 

PRISTOPU evropske skupnosti k mednarodni 

konvenciji eurocontrol o sodelovanju za 

VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBER 

960, KI JE BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN 

USKLAJENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 

997 (MPESEC) 

1124 - III 

La°a Republike Slovenije 
SVA: 
števili,- 2003-1811-0184 
Liublja®ai 

906-05/2001-6 

Predlog. "ke Slovenije pošilja v prilogi popravljeno besedilo 
sl<uPnost' Zk

akona 0 ratfikaciji Protokola o pristopu Evropske *a vamo') meclnarodni konvenciji Eurocontrol o sodelovanju 
v8čkrat s' 2rafine Piovbe z dne 13. december 1960, ki je bila 
1997 pren"ienjena in usklajena s protokolom z dne 27. junija 

03.03.2004 

vlada RePubliki 0 Slovenije z navedenim gradivom nadomeša 

predlog zakona o ratifikaciji 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, ki ga je poslala z dopisom št. 906-05/2001-6 z dne 
5.2.2004 (EVA: 2003-1811-0184). 

Popravki so tehnične narave. 

Vlada prosi, da se popravljeno gradivo upošteva pri nadaljnji 
obravnavi. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

O Rat. zakon 
IKACIJI PROTOKOLA O PRISTOPU 

,K°NVENr.. SKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI 
Va*NO«4t ■;! EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA 

1960 Ji i NE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBER 
USKLA E BILA VEČKRAT SPREMENJENA IN ENA S PROTOKOLOM Z DNE 27. JUNIJA 

1997. 

2. člen 

Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in v angleškem 
jeziku glasi:* 

Kq| "cira j 
1. člen 

M°nVencij]°p!l!0,oko10 Pristopu Evropske skupnosti k mednarodni 
s 9 2 dne 1 °C0NTR0L 0 sodelovaniu za varnost zračne 

Pro,°koiom december 1960, ki je bila večkrat spremenjena ™ z dne 27. junija 1997. 

Besedilo protokola v albanskem, bolgarskem, češkem, danskem, finskem, 
francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, 
makedonskem, moldovskem, nemškem, nizozemskem, norveškem, 
portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem, švedskem in turškem 
jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva 
za zunanje zadeve. 

6c 2004 25 poročevalec, št. 23 



PROTOKOL Ql 

O PRISTOPU EVROPSKE SKUPNOSTI K MEDNARODNI KONVENCIJI EUROCONl^ 
O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960, W 

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 F' |jnj0m 
Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe, v na kQ) jo 
besedilu »EUROCONTROL«, pri doseganju njenih ciljev, ^ 
navedeni v konvenciji, zlasti tega, da je edini in u^inkoVcvropi; 
za oblikovanje politike upravljanja zračnega prometa v 

ker je za pristop Evropske skupnosti k EUROCONTROL u v 
pojasniti način, kako se bodo določbe konvencije upor 
Evropski skupnosti in njenih državah članicah; 

ker pogoji pristopa Evropske skupnosti h konvenciji orn°p<^iso 
Skupnosti, da v EUROCONTROL-u uresničuje pristojnosti, 
bile nanjo prenesene iz njenih držav članic; 

sKUpnl 
ker sta se Kraljevina Španija in Združeno kraljestvo v ^ 
izjavi ministrov za zunanje zadeve v Londonu 2. decem ^gg 
dogovorila o večjem sodelovanju pri uporabi gibralt 
letališča, vendar morata ta dogovor še začeti izvajati, 

DOGOVORILI: 

1. člen 
rencij' hkonvfl"1" 

Evropska skupnost v okviru svoje pristojnosti pnstopa "* g|flnom 
pod pogoji, določenimi v tem protokolu, v skladu s 40. 
konvencije. 

2. člen 
mcii« 

Za Evropsko skupnost se bo v okviru njene pristojnosti '<ol^0nji 
uporabljala za navigacijske službe zračnega prometa za 
prometa na zračnih poteh in z njimi povezane priletne in ,p|p) 
službe za zračni promet na letalskih informativnih obmo J ^ v 
njenih držav članic, navedenih v prilogi II h konvenciji. 
mejah ozemlja, na katerem se uporablja Pogodba o us 
Evropske skupnosti. 

.. letali^9 

Razume se, da uporaba tega protokola za gibraltarsko ^ 
ne vpliva na pravna stališča Kraljevine Španije in Zdr t0rerti 
kraljestva do spora glede suverenosti nas ozemljem, na 
leži letališče. 

začasn° 
Uporaba tega protokola se za gibraltarsko letališče 
odloži, dokler se ne začnejo izvajati dogovori iz skuP|\iene!ll 

ministrov za zunanje zadeve Kraljevine Španije In Zd' m in 
kraljestva z dne 2. decembra 1987. Vladi Kraljevine Sp' 8StiH 
Združenega kraljestva bosta o datumu začetka izvajanja 
druge pogodbenice tega protokola. 

3. člen 
i/nnvfl" 

Ob upoštevanju določb tega protokola se določbe 0|(vin| 

razlagajo tako, da vključujejo tudi Evropsko skupnost 
pristojnosti Skupnosti, različne izraze, uporab I' njKOv- 
poimenovanje pogodbenic konvencije in njihovih preds 
pa je treba ustrezno razumeti. 

 — ^ 
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4. člen 
EvroncL- . 
EURocQMT

SpUpnost ne b° prispevala k Proračunu 

5. člen 

na uresničevanje glasovalnih pravic po 6. členu ima 
vseh Qr 

3 skuPn°st pravico, da je zastopana in vključena v delo 
država gian°V EUROCONTROL-a, v katerih ima katera koli njena 
se la^L anica Pravico biti zastopana kot pogodbenica, in v katerih 
razen o° obravnavai° zadeve, ki spadajo pod njeno pristojnost, rganov, ki imajo nadzorno funkcijo. 

1)0 Evro0r?anih ElJROCONTROL-a, v katerih sme sodelovati, 
Predstav|S skuPnost v skladu s svojimi institucionalnimi pravili Jala svoja stališča v okviru svoje pristojnosti. 

^Vr°PSka eL- 
izvoljenih pnost ne sme predlagati kandidatov za članstvo 
kandida, 0rganov EUROCONTROL-a, niti ne sme predlagati 0v za funkcijo v organih, v katerih ima pravico sodelovati. 

6. člen 

izkliuf 0 2adevah. za katere ima Evropska skupnost 
Člen D° pris,0|nost> in 23 uporabo pravil, predvidenih v 8. 
Prav" Evropska skupnost uresničuje glasovalne gla 

c® svojih držav članic po konvenciji, glasovi in tehtani 
zadoi 'ako da'e Evropska skupnost, pa se seštevajo 
£e i ev večin, določenih v omenjenem 8. členu konvencije. 

9 asuje Skupnost, njene države članice ne glasujejo. 

zahfe 'u 0 številu pogodbenic konvencije, potrebnem za 
na k V° ° odločaniu 8 tričetrtinsko večino, kot je predpisano 
Sku 

0ncu Pfvega pododstavka člena 8.2, se šteje, da 
PiiD/!?2st 2astopa svoje države članice, ki so članice 

UR°CONTROL-a. 

*** Predlagana glede posebne točke, o kateri naj bi 
Pogodhf'3 ^vroPska skupnost, se odloži, če to zahteva 
0(j|0 

0nica konvencije, ki ni članica Evropske skupnosti. 
k0J s® uporabi za posvetovanja med pogodbenicami 
^qs 

enp'ie 0 predlagani odločitvi, pri čemer jim pomaga 
»rrolan EUROCONTROL-a. Pri taki zahtevi se lahko '9 odločitve odloži najdlje za šest mesecev. 

i^ah o zadevah, pri katerih Evropska skupnost nima 
glas ."e Pristojnosti, države članice Evropske skupnosti 
d0|0č

|e)0 v skladu s svojimi glasovalnimi pravicami, kot je 
giaSu-° v 8- fenu konvencije, Evropska skupnost pa ne 

PooortK8 skuPnost za vsak primer posebej obvesti druge 
uPoš. 

t,0nice konvencije o primerih, v katerih bo ob 
sk °vaniu različnih točk dnevnih redov Generalne 
sta g Sveta in drugih posvetovalnih organov, katerim 
glasov

ei?era,na skupščina in Svet pooblastila, uresničila 
Ta ob 

e Pravice, določene v prvem odstavku tega člena. 
d°piSne2n°St Vel'a tudi takrat' kadar se odlofiitve sprejemajo 

Ob 7" ^'en 

J' Pisnj ^s,0in°sti, prenesene na Skupnost, je splošno prikazan 
,89a protokol '° '8 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 tega protokola skupaj z uradnim obvestilom o 
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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 poobtešče"0'^" jn 
predložili svoja pooblastila in se je ugotovilo, da so P 
pravilno sestavljena, podpisali ta protokol. 

SESTAVLJENO v Bruslju dne 8. oktobra 2002 v uradnl J^vii 
držav podpisnic, v enem samem izvirniku, ki je deponij" 
Vlade Kraljevine Belgije, ki pošlje overjene kopije vlada 
držav podpisnic in Evropski skupnosti. Ob kakršnem kolin 

prevlada francosko besedilo. 

3. člen 

Za izvajanje Protokola skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradne^ 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

listu 

OBRAZLOŽITEV 

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 (v nadaljnjem besedilu: Protokol) 
je plod Diplomatske konference, ki je potekala v Bruslju 08. oktobra 
2002. Na konferenci je 31 držav članic Evropske organizacije za 
varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: EUROCONTROL) 
podpisalo Protokol. 

Evropska skupnost naj bi z navedenim Protokolom pristopila k 
Mednarodni konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za varnost 
zračne plovbe na podlagi 40. člena Protokola za uskladitev 
Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za 
varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki ga je 
Republika Slovenija v skladu s stališčem Odbora za infrastrukturo 
in okolje Državnega Zbora RS št. 326-01/92-3/65 z dne 
17.07.1997 in sklepom Vlade RS št. 900-05/97-45 (B) z dne 
19.06.1997 podpisala v letu 1997 in katere predlog za ratifikacijo 
je podan skupaj s predlogom ratifikacije tega protokola. Ta člen 
namreč omogoča pristop regionalnih organizacij za gospodarsko 
povezovanje, kot je evropska skupnost, na način in pod pogoji, o 
katerih se dogovorijo pogodbenice in tiste organizacije, katerih 
članica aH članice so podpisnice. 

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

Pristop Skupnosti k EUROCONTROL-u opravičuje dejstvo, da 
Protokol za uskladitev pooblašča EUROCONTROL, da sprejema 
ukrepe ki so obvezujoči za njegove države članice. Skupnost 
mora v tej organizaciji biti udeležena, da lahko zagotovi, da bodo 
ti ukrepi sprejeti na področjih za katere je Skupnost pristojna. 

gloip^ 
Situacija v tej zvezi se odraža kot iniciativa za enotn ... g 
nebo, kjer bo EUROCONTROL podprl predlog *°m 

tehničnim strokovnim znanjem. 

Potrebno bo tesno sodelovanje med 
EUROCONTROL-om in sicer na dveh stopnjah, vse z n 
zagotovitve, da bodo pravila in strategije skladna m 
podvajanju naporov obeh strani: mnao^° 
- pristop Skupnosti k EUROCONTROL-u bo t 

Skupnosti, da prispeva k EUROCONTROL-ovim PJ ^ 
aktivnostim z namenom, da se jih uvrsti k iniciativi 
- enotno evropsko nebo - in da se to iniciativo posti 
evropski kontekst; . konteKs,u 

- delo strokovnjakov, da pripravijo pravila Skupnosti v K pgiiO 
iniciative enotnega evropskega neba bo z 

EUROCONTROL-u (to je Agenciji) kar se tiče za(deV *lrebn° 
je pristojen, z dolžno obzirnostjo do pogojev, kijih b°\Pj^ in 
vključiti v sporazum o sodelovanju med zllni0 

EUROOCNTROL-om. Ta (administrativni) sp°r* ^ 
sodelovanju med Komisijo in EUROCONTROL-om 
določiti te pogoje. 

Protokol vsebuje določila o: _ n*0" 
• pristopu Evropske skupnosti k Mednarodni k ^ 

EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
njihove pravice glede plačila članarine EUROCON ^qs[ 

- glasovalnih pravic in pogojev kdaj lahko Evropska 
glasuje oziroma kdaj ostane glasovalna pravica v p 
držav članic Evropske skupnosti, , „jctffl1 

- o rešitvah v primeru spora med državami P0<3".0koI» 
protokola oziroma med državami podpisnicami Pr0 

EUROCONTROL-om, 
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ratifikacije protokola ter trajanje protokola in primere 6nehanja veljavnosti. 

*a Evro ĆTa skl'cevanie na določila Protokola za uskladitev 
*astopan

PS o skuPnost njene države članice. To zadeva 
njenih "on ,pnosti v EUROCONTROL-ovih telesih (člen 5) in 
*notra; prav'° ^,en Ti omogočajo, da Skupnost izvaja, 
držav čia °CONTROL-a, podeljene pristojnosti s strani njenih nic v zadevah, ki so zajete v Protokolu za uskladitev. 

v fOflorn°C"a sl<upno članstvo Skupnosti in njenih držav članic 
Uvaja Sk ROL-u, z delitvijo volilnih pravic.Volilne pravice 
ločitev Pn°St ali niene države članice, odvisno ali posamezna 
članice bori 3 Snov' ki ,B v Pristojnosti P™6 3,1 druge. Države 
izvaja von° morale uskladiti njihova stališča o zadevah za katere 
dajala sv n° prav'co Skupnost. V takih primerih bo Skupnost 
(člen 6(1)°,C vol'lno Pra vico z zbranimi glasovi njenih držav članic 

pQ^j 

niaja 2004 Protokoia za uskladitev bo imela Skupnost, po širitvi 
navadno t ' 9lede volilnih Pravic večino glasov (22 od 33), in 
Protokol v

8r kval'f'c'ran° večino (tri četrtine) ponderiranih glasov. 
'° i6 za a - i6 določilo kot varovalo za volilne pravice manjšine, 
Prosijo ^a'^f k' niso del Evropska skupnosti. Te države lahko 
tfa se odi ySovanie o zadevah za katere je pristojna Skupnost, ^ 0 1 za maksimalno obdobje šestih mesecev (člen 6(2)). 

^odatno^n? izvrševanju volilnih pravic ne daje državam članicam 
bo zahtev znotrai EUROCONTROL-a. Posledično, pristop ne 

a finančnega prispevka Skupnosti (člen 4). 
tretje st 
tiržav dan ■ 6 bodo 0 izvajanju volilnih pravic Skupnosti in njenih 
6(3)/ To £ ot>veščene na seji EUROCONTROL-ovih teles (člen 
Us>rezne s °

mo®oc"''° drugim državam članicam, da identificirajo 
^ °9°vornike v procesu sprejemanja odločitev. 

eVr°pZaT Protokola za uskladitev s strani držav članic 
Mšlo, Za 

uPn°sti in njenih kandidatk članic med drugim ni 
rnišije 0/a? stališča Evropske komisije. Stališče Evropske 

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. 

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 zadevah 
(Ur.l. RS, št. 113/03 in 78/03) Protokol ratificira Državni zbor. 

Z ratifikacijo protokola za Slovenijo ne bodo nastale nobene 
finančne obveznosti. 

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

Gradivo ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 
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o 

°Pravljeno besedilo 

Ideologa zakona o ratifikaciji 

protokola za uskladitev mednarodne 

KONVENCIJE eurocontrol o 

SODELOVANJU za varnost zračne 

pU)VBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960 (MPEC) 

" EpA 1126 - III 

O 

Vl_Ar\ 
REPUBLIKE SLOVENIJE Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost 

EVA- zračne plovbe z dne 13. decembra 1960, ki ga je poslala z 
številka 2003-1811-0183 dopisom št. 906-05/2001-5 z dne 5.2.2004 (EVA: 2003-1811- 
^bljano ®06"°5/2001-5 0183). U'lana. 03.03.2004 
V|ada Fje Popravki so tehnične narave, 
predlog PUt)l'^9 Slovenije pošilja v prilogi popravljeno besedilo 
Mednar ^| zakona 0 ratifikaciji Protokola za uskladitev Vlada prosi, da se popravljeno gradivo upošteva pri nadaljnji 
*račne °i konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost obravnavi. Povbe z dne 13. decembra 1960. 
V|acja R Mirko Bandelj, l.r. 
PredlonePUt>like Sl0veniie z navedenim gradivom nadomešča GENERALNI SEKRETAR 9 zakona o ratifikaciji Protokola za uskladitev 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG 
5.2.2004 

EVA 2003-18114)183 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI PROTOKOLA ZA USKLADITEV MEDNARODNE 
KONVENCIJE EUROCONTROL O SODELOVANJU ZA VARNOST ZRAČNE 

PLOVBE Z DNE 13. DECEMBRA 1960 

dUUClUVUUJU Z.a VOMIU31 £iav;iIG L. VUIV W. uvwwuiwi« *'VW,  V-' 
junija 1997. 

Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in v angleškem jeziku glasi:* 

* Besedilo protokola v bolgarskem, češkem, danskem, francoskem, grškem, hrvaškem, 
italijanskem, madžarskem, nemškem, nizozemskem, norveškem, portugalskem, romunskem, 
slovaškem, španskem, švedskem in turškem jeziku je na vpogled v Sektoiju za 

mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

2. člen 
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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 ŠPANUE, 
REPUBLIKE FRANCIJE, 
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 
HELENSKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE MADŽARSKE, 
IRSKE, 
REPUBLIKE ITALIJE, 
VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG, 
REPUBLIKE MALTE, 
KNEŽEVINE MONAKO, 
KRALJEVINE NORVEŠKE, 
KRALJEVINE NIZOZEMSKE, 
REPUBLIKE PORTUGALSKE, 
ROMUNIJE, 
SLOVAŠKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 
KRALJEVINE ŠVEDSKE, 
ŠVICARSKE KONFEDERACUE, 
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 
teijajo 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 
23 civilne in za vojaške uporabnike, ki bi temeljilo na osnovnem načelu, daje treba z vidika 
uPorabnikov zračnega prostora slednjega obravnavati kot nedeljiv sistem predvsem z 
oblikovanjem enotne politike, ciljev, načrtov, standardov in specifikacij, vključno z enotno 
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politiko preletnih pristojbin ob posvetovanju z uporabniki storitev zračnega prometa in 
ustreznem upoštevanju obrambnih interesov; 

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; 

sklenejo, kot sledi: 

I. člen 

Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. 
decembra 1960, kije 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 
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Diplomatska konferenca dne 27. junija 1997. 

H. člen 

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, sprejemu ali odobritvi 
^ 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 

ta protokol začne veljati, se protokol z dne 6. julija 1970, ki je bil dopolnjen s 

rotokolom z dne 21. novembra 1978 in z XXXVIII. členom Protokola z dne 12. februaija 
98l, nadomesti s Prilogo III (z naslovom "Davčne določbe") k priloženi prečiščeni verziji 
esedila konvencije. 

IV. člen 

ta protokol začne veljati, preneha veljati Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih 
P®teh 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 
Cl*otni sistem preletnih pristojbin"). 
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V. člen 

Vlada Kraljevine Belgije ta protokol registrira pri Generalnem sekretaiju 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 overjene kopije. V primeru neskladnosti velja besedilo 
v francoskem jeziku. 



PREČIŠČENO BESEDILO, KI VKLJUČUJE VELJAVNA BESEDILA OBSTOJEČE 
KONVENCUE IN DOPOLNILA, KI JIH JE SPREJELA 

DIPLOMATSKA KONFERENCA DNE 27. JUNIJA 1997 

PREČIŠČENO BESEDILO IZVEDBENIH POGOJEV KONVENCUE 

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, ki je 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; 

(f) da bodo harmonizirale predpise o storitvah zračnega prometa; 
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(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 ali 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) preveijanjem 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 preveija 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; 

(0 vzpostavi neodvisen sistem za preverjanje 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 potrjuje 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; 

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

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

(o) razvija in potrjuje enotna merila za izbiro in enotno politiko usposabljanja, 
pridobivanja licenc in preverjanja 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; 



(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. 

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 ali na notranji zakonodaji pogodbenice, ali pridobi 
večinski lastninski delež v talcih podjetjih 

3. člen 

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 glasujočih, 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, 
k° 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 direktoijev 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 primemo, 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 obrne 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 l 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, kije 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; 

O5) potijuje 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; 

(0 imenuje na predlog generalnega direktoija podjetje za revizorsko svetovanje, ki 
pomaga revizorskemu odboru pri preveijanju stanja vseh prejemkov in 
odhodkov; 
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(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 direktorja, 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 tem 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 morfrla 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 Število 
vsote letnih prispevkov vseh pogodbenic glasov 

Manj kot 1% 1 
Od 1 do manj kot 2 % 2 
Od 2 do manj kot 3 % 3 
Od 3 do manj kot 4 % 4 
Od 4" do manj kot 6% 5 
Od 6 do manj kot 7 % 6 
Od 7" do manj kot 9 % 7 
Od 9 do manj kot 11 % 8 
Od 11 do manj kot 13 % 9 
Od 13 do manj kot 15 % 10 
Od 15 do manj kot 18 % 11 
Od 18 do manj kot 21 % 12 
Od 21 do manj kot 24 % 13 
Od 24 do manj kot 27 % 14 
Od 27 do manj kot 30% 15 
30% 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. 

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

12. člen 

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

13. člen 

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

fri 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, 
stotjene 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 
113 pravico, ki jo imajo uslužbenci pogodbenic po notranjem pravu do poročanja o enakih 

kšitvah. Zgoraj omenjena poročila imajo pri domačih sodiščih enako veljavo kot tista, ki jih 
sestavijo državni uslužbenci, pooblaščeni za poročanje o enakih kršitvah. 

21. člen 

* • 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 ali 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 
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sredstev, potrebnih za ustanovitev in delovanje Organizacije, skupaj z izdajo in 
odplačevanjem posojil, če je izdajo teh posojil odobrila vlada zadevne pogodbenice. 

25. člen 

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. 

(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. 

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 ali 
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. 

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. 

5- Zadevne vlade sprejmejo vse ukrepe, potrebne za neovirana nakazila neto plač. 
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26. člen 

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

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

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, da je 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 izteijavi 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 izteijavi 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 
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 leti 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 glasujočih 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 

!• 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 glasuj očih 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. 

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 

l- 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 

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 

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

Sedanje prečiščeno besedilo določb za uveljavitev te konvencije in njenih prilog J* 
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 IS. 
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. 

stranke. 
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PRILOGA 1 

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, ki jih 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 
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sistem povezovalnih postopkov (gate-to-gate). Pri pripravljanju teh predlogov 
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; 

0) 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. 

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 

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. 
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2. Vendar pa generalni direktor zaradi predložitve v odobritev Svetu v skladu z določbami 
konvencije: 

(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 jih posreduje Organizacija; 

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: 
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a) ki mora zajemati zlasti določbe o državljanstvu osebja, postopkih in načelih 
izbiranja in zaposlovanja, o lestvicah plač, pokojninah, notranjih davkih, 
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. 

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

6. člen 

1 • Generalnega direktoija 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 direktoija odobri Svet. 

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. 

Svet določa pogoje, pod katerimi se lahko imenuje namestnik generalnega direktoija, če 
te ne more izpolnjevati svojih dolžnosti. 

2004 61 poročevalec, št. 23 



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 pedetni 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 
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ustrezne ukrepe, ki jih priporoča revizorsko poročilo v skladu s pododstavkom (a) 
2.odstavka 7. člena konvencije. 

Revizorski odbor zagotovi delovanje ustreznega internega nadzornega mehanizma 
znotraj Agencije, ki je v skladu z zdravo poslovno prakso in vodenjem. 

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

11. člen 

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

/ 

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 

YSe osnutke dopolnil Statuta je treba predložiti v odobritev Generalni skupščini v skladu z 
oločbami pododstavka (d) 1. odstavka 6. člena konvencije. 
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priloga n 

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 MOnchen 
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 Varna 

Republika Ciper 

Letalsko informativno območje Nikozija 

Republika Hrvažka 

Letalsko informativno območje Zagreb 

Kraljevina Danska 

Letalsko informativno območje Koebenhavn 

Kraljevina Šoaniia 

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 

Zgomje 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 Italiia 

Zgomje letalsko informativno območje Milano 
Zgomje 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 
Zgomje letalsko informativno območje Stavanger 
Zgornje letalsko informativno območje Trondheim 

Irska 
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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 

Slovaška republika 

Letalsko informativno območje Bratislava 

Republika Slovenija 

Letalsko informativno območje Ljubljana 

Kraljevina Švedska 

Zgornje letalsko informativno območje MalmS 
Zgornje letalsko informativno območje Stockholm 
Zgornje letalsko informativno območje Sundsvall 
Letalsko informativno območje Malmč 
Letalsko informativno območje Stockholm 
Letalsko informativno območje Sundsvall 

Švicarska konfederacija 

Zgornje letalsko informativno območje Švica 
Letalsko informativno območje Švica 

Češka republika 
l 

Letalsko informativno območje Praga 

Republika Turčiia 

Letalsko informativno območje Ankara 
Letalsko informativno območje Istanbul 
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DAVČNE DOLOČBE 
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Davčne določbe 

I. 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 

podaja 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 

V skladu s pravili in pod pogoji, ki jih določi Generalna skupščina, so generalni direktor 

Agencije in člani osebja Organizacije glede plač in honoraijev, ki jih izplačuje 
Organizacija, davčni zavezanci v korist Organizacije. Te plače in honoraiji so oproščeni 
plačila dohodnine, ki se uporablja v njihovih matičnih državah. 

Vendar pa smejo države članice upoštevati te plače in honoraije, 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. 



PRILOGA IV 

nm ortBF- Kl SE NANAŠAJO NA 
ENOTNI SISTEM PRELETN1H 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 terjatev EUROCONTROL-a, ki je plačljiva na njegovem 
sedežu. 

i . 
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S. člen 

L 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, daje 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 ga je upravljala. , 

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

6. člen 

L 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 

L 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; 
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(b) kjer ima dolžnik svoj poslovni sedež, če nima bivališča ali registriranega urada na 
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 izterjavo 
dolgovanega zneska S pridržanjem in prodajo zrakoplova v skladu z upravnim ah 
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) Že 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, 

(0 če je sodišče, razsodišče ali upravni organ pogodbenice, ki je odločitev izdal, odločal o 
predhodnem vprašanju glede statusa ali 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 

je odločitve, navedene vil. členu, možno izvajati v pogodbenici, kije odločitev izdala, 
J'h 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 potrjuje, daje odločitev izvršljiva v pogodbenici, ki je odločitev 
izdala, in daje dolžnik pravočasno prejel obvestilo o odločitvi. 

2- Priloži se pravilno overjen prevod vseh dokumentov, če to zahteva sodišče, razsodišče 
ali upravni organ pogodbenice, na katero se odločitev nanaša. Obličnost ali podobna 
formalnost ni potrebna. 
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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 izteijave, 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 izterjavo pristojbine, lahko prizadete pogodbenice 
uporabijo kateri koli ukrep, ki se jim zdi primeren. V tem primeru se določbe te konvencije, 
ki se nanašajo na izterjavo, priznanje in izvršbo odločitev, prenehajo uporabljati. 
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3. člen 

Za izvajanje Protokola skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

4 
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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, kije bil spremenjen 6. julija 1970, dopolnjen 21. novembra 
1978 in ponovno dopolnjen 12. februarja 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. februaija 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, Razširjena 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. 
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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 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 
Razširjeni 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 direktorjev. 

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 preverjanje 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 
2l.novembra 1978 oba pa dopolnjena s členom XXXVIII Protokola, podpisanega v 
Bruslju 12.februarja 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. 
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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. 

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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